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BRIGADA MILITAR ABRE CONCURSO
PARA 4 MIL NOVOS SOLDADOS.
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i O governo do Rio Grande do Sul
anunciou nesta quarta-feira (24)
a abertura de um concurso pú-
blico que selecionará 4 mil no-
vos soldados para a BM (Bri-
gada Militar). O edital foi pu-
blicado no Diário Oficial do Es-
tado.As inscrições devem ser
feitas somente pela internet, de
30 de novembro até as 17h do
dia 30 de dezembro, no site da
Fundatec, que organiza o cer-
tame. A taxa de inscrição é de
R$ 92,64. Página 41

CONTRARIANDO OMINISTÉRIO DA
SAÚDE, ANVISA RECOMENDA NÃO
MISTURAR VACINAS ANTI-COVID.

Página 11
Lucas Merçon/Fluminense F.C

INTER PERDE DE 1 A 0 PARA O FLUMINENSE NO BRASILEIRÃO E CONTINUA FORA DA ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES.
O Inter voltou a tropeçar Campeonato Brasileiro, ao perder de 1 a 0 para o Fluminense na noite desta quarta-feira (24), em
jogo fora de casa pela 35ª rodada. Com esse placar, o Colorado permanece em oitavo lugar (47 pontos) e tem agora mais
três partidas até o fim do torneio para tentar o ingresso no G-6, a zona de classificação para a Copa Libertadores da América.
Página 60

PILOTOS DE COMPANHIAS AÉREAS BRASILEIRAS
ANUNCIAM GREVE PARA SEGUNDA-FEIRA.
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Porto Alegre mantém vacinação contra
covid em 40 locais nesta quinta-feira.

Cristine Rochol/PMPA

Em seis postos de saúde o atendimento vai até as 21h.

C om seis postos de
saúde atendendo

até as 21h e outros
34 locais com horários
variados, a Secretaria
Municipal da Saúde
(SMS) de Porto Alegre
mantém nesta quinta-
feira (25) a aplicação
de vacinas contra covid
para a população a par-
tir dos 12 anos. Tam-
bém continua a aplicar
a dose de reforço para
a população de 18 anos
em diante, conforme
prazos específicos.

As opções incluem
sala especial no shop-
ping João Pessoa, uni-
dade móvel no Largo
Glênio Peres (Centro
Histórico), cinco far-
mácias parceiras e 33
postos de saúde aten-
dendo em horários va-
riados. Endereços,
imunizantes e outros
detalhes podem ser
conferidos de forma
detalhada no site oficial
prefeitura.poa.br.

Em procedimentos
de primeira dose (ou
aplicação única, no
caso da vacina da Jans-
sen), deve ser apresen-
tada identidade com
CPF. Não é mais neces-
sário o comprovante de
residência, bastando
uma autodeclaração
simples com nome e o
endereço.

Já na segunda in-
jeção é obrigatório o
cartão de controle for-
necido pelo agente
de saúde na primeira

etapa. Pode se dirigir
aos locais indicados
quem recebeu Coro-
navac há pelo menos
28 dias ou Pfizer oito
semanas atrás. No
caso do imunizante
de Oxford, o intervalo
também é de oito se-
manas entre as duas
”picadas”.

Para o reforço, os
cidadãos com idade a
partir de 18 anos preci-
sam levar a mesma do-
cumentação exigida na
segunda dose, desde
que o cartão de con-
trole mostre que o es-
quema de imunização
esteja completo há pelo
menos cinco meses.

Já os imunossupri-
midos devem com-
provar a condição de
saúde pormeio de ates-
tado ou receita médica,
além do registro de se-
gunda dose (ou única)
há pelo menos 28 dias.

1ª dose de
qualquer vacina
– Postos de saúde, a

maioria das 8h às 17h
e com seis unidades
atendendo até 21h (Be-
lém Novo, Morro San-
tana, Primeiro de Maio,
Ramos, São Carlos e
Tristeza);

– Sala especial no
shopping João Pessoa
(subsolo, com entrada
externa): avenida João
Pessoa nº 1.831 (bairro
Santana), das 9h às
21h;

– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres: em
frente ao Mercado Pú-
blico (Centro Histórico),
do meio-dia às 18h;

– Farmácias parcei-
ras, das 9h às 17h;

– Endereços: con-
sultar no site da prefei-
tura.

2ª dose de
Coronavac

– Quem recebeu pri-
meira injeção há pelo
menos 28 dias;

– Postos de saúde;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Endereços: con-

sultar no site da prefei-
tura.

2ª dose de
Oxford

– Quem recebeu pri-
meira injeção há pelo
menos oito semanas;

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Endereços: con-

sultar no site da prefei-
tura.

2ª dose da Pfizer
– Quem recebeu pri-

meira injeção há pelo
menos oito semanas;

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Farmácias parcei-

ras;
– Endereços: con-

sultar no site da prefei-
tura.
Dose de reforço

– Idosos a partir de
60 anos que recebe-
ram a segunda dose há
pelo menos cinco me-
ses e imunossuprimi-
dos que completaram o
esquema vacinal há 28
dias ou mais;

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Endereços: con-

sultar no site da prefei-
tura. (Marcello Cam-
pos)
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Devido à baixa vacinação contra
covid, regiões de Bagé e Taquara
recebem aviso do governo gaúcho.

EBC

Em âmbito estadual, Cerca de 817 mil pessoas estão em atraso na
busca pela segunda dose.

A pós reunião de seu
Gabinete de Crise, o

governo gaúcho emitiu
nesta quarta-feira (24) avi-
sos para as Regiões-Covid
de Bagé e Taquara, no
âmbito do sistema ”3As”
(Aviso, Alerta e Ação) de
monitoramento da pande-
mia de coronavírus no Rio
Grande do Sul. O principal
motivo foi o baixo índice
de vacinação em ambas
as áreas do mapa.

De todas as 21 regiões,
a de Taquara apresenta
as menores proporções de
pessoas que receberam
primeira dose ou esquema
vacinal completo – 54,5%
e 69,8%, respectivamente.
Também está em último lu-
gar na cobertura pela dose
de reforço para os idosos a
partir de 70 anos: 47%.

A área de Bagé, por
sua vez, apresenta o se-
gundo pior desempenho
na abrangência da imuni-
zação total (59,1%). O
mesmo vale para o status

do andamento dos proce-
dimentos de primeira inje-
ção. Desde a segunda
quinzena de outubro, o ín-
dice de imunizados na re-
gião só avançou 3,6 pon-
tos percentuais, de 55,5%
para 59,1%, ao passo que
na média estadual essa
evolução foi de 9,7 pon-
tos percentuais, de 57,6%
para 67,3%.

Atrasos
Dados atualizados pela

Secretaria Estadual da
Saúde (SES) apontam que
aproximadamente 817 mil
gaúchos estão atrasados
na busca pela segunda
dose – número que pode
ser menor, caso haja de-
fasagem no registro da
aplicação pela estatística
oficial. A situação é con-
siderada pendente após
uma semana do dia em
que a pessoa está apta a
completar essa etapa da
imunização.

Proporcionalmente, a
faixa etária que menos vol-

tou aos postos de saúde
do Rio Grande do Sul para
receber a segunda dose
foi a de 20 a 24 anos:
66%, contra uma média
estadual de 85,1% para
a população adulta em
geral. Na faixa entre 25
e 29 anos a cobertura é de
72% e no segmento de 30
a 34 anos está em 78%.

Nesta quinta-feira (25),
a Secretaria Estadual da

Saúde (SES) enviar cerca
de 180 mil doses de vaci-
nas da Pfizer aos 497 mu-
nicípios gaúchos. O lote é
composto por 100 mil uni-
dades destinadas ao pros-
seguimento da campanha
para os adolescentes (12 a
17 anos) e 80mil para com-
pletar o esquema de quem
recebeu a primeira injeção
há pelo menos oito sema-
nas. (Marcello Campos)
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Rio Grande do Sul ultrapassa as
36 mil mortes por coronavírus.

EBC

Taxa média de ocupação das UTIs por adultos no Estado é de 59,1%.

O boletim epidemi-
ológico divulgado

nesta quarta-feira (24)
pela Secretaria Esta-
dual da Saúde (SES)
acrescentou 1.290 tes-
tes positivos de coro-
navírus e 24 mortes
pela doença. Com a
atualização, chega a
1.487.095 o número
de contágios conhe-
cidos no Rio Grande
do Sul em mais de 20
meses de pandemia,
com 36.007 desfechos
fatais.

Dentre os infectados
até agora, ao menos
1.446.366 (97%) já se
recuperaram, em todos
os 497 municípios gaú-
chos. Outros 4.621
(1%) são considerados
casos ativos (em anda-
mento), o que abrange
desde os assintomáti-
cos em quarentena do-
miciliar até casos gra-
ves atendidos em hos-
pitais.

A taxa média de ocu-
pação das unidades de
terapia intensiva (UTIs)
por adultos estava em
59,1% no início da
noite, conforme o pai-
nel de monitoramento
covid.saude.rs.gov.br.
Esse índice resulta da
proporção de 1.904 pa-
cientes para um total de
3.221 leitos da modali-
dade em 301 hospitais.
Já o total de hospitali-
zações pela doença em
20 meses de pandemia
é de 113.351 (8%).

Perdas humanas

Confira, a seguir, as
novas perdas humanas
relatadas pelo balanço
oficial. A lista está
em ordem crescente
conforme a idade das
vítimas, em uma faixa
que vai de 32 a 89 anos.
Também menciona o
gênero (masculino ou
feminino) e o municí-
pio de residência (e
não onde foi registrado
o óbito). – Erechim
(homem, 32 anos); –
Montenegro (mulher,
44 anos); – Sapucaia do
Sul (homem, 47 anos);
– São Luiz Gonzaga
(homem, 49 anos); –
Cruz Alta (homem, 56
anos); – Bento Gonçal-
ves (homem, 57 anos);
– Seberi (mulher, 62
anos); – Canoas (ho-
mem, 63 anos); – Santo
Antônio das Misses
(homem, 67 anos); –
São Leopoldo (mulher,
69 anos); – Viamão
(mulher, 69 anos); –
Tramandaí (homem, 70
anos); – Porto Alegre
(homem, 71 anos); –
Porto Alegre (mulher,
72 anos); – São Mar-
cos (mulher, 75 anos);
– Três Coroas (mu-
lher, 76 anos); – Novo
Hamburgo (homem,
79 anos); – Gravataí
(homem, 82 anos); –
Porto Alegre (homem,
82 anos); – São Lou-
renço do Sul (homem,
82 anos); – Lajeado
(mulher, 85 anos); – Sa-
pucaia do Sul (homem,
85 anos); – Gravataí

(mulher, 88 anos); –
Venâncio Aires (mulher,
89 anos).

De todas as 497 cida-
des gaúchas, apenas
uma não registra até
agora qualquer óbito
por covid. É Novo
Tiradentes, localizada
na Região Norte do
Estado e que acumula
126 testes positivos
desde o começo da
pandemia, sem novos
casos desde outubro.
Andamento da
vacinação

Já no que se re-
fere à aplicação de va-
cinas contra o corona-
vírus, mais de 8,84 mi-
lhões de habitantes do
Estado receberam a pri-
meira dose. Por seg-
mento demográfico, a
cobertura é de 95,3%
dos gaúchos a partir
de 18 anos, 79% dos
adolescentes (12 a 17
anos), 93,8% da popu-
lação apta a ser imuni-
zada e 80,1% da popu-
lação geral (11,37 mi-

lhões).
O esquema com-

pleto de vacinação,
por sua vez, abrange
até agora quase 7,4
milhões de indivíduos
– seja quem recebeu
duas doses para fárma-
cos com esse sistema
ou os contemplados
pela vacina da Janssen
(apenas uma injeção).
Com isso, estão imuni-
zados 85,1% dos adul-
tos, 16,4% dos adoles-
centes, 79% do público
vacinável e 67,5% da
população total.

No caso específico
da Janssen, as aplica-
ções somam 303.819.
Por fim, a dose de
reforço já chegou aos
braços de pelo menos
1,1 milhão de gaúchos,
em todos os 497 muni-
cípios. As informações
constam na base de da-
dos da Secretaria Esta-
dual da Saúde, reunida
na plataforma digital
vacina.saude.rs.gov.br.
(Marcello Campos)
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Cerca de 180 mil doses de vacinas da Pfizer
serão distribuídas no Estado nesta quinta.

Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF

Em torno 100 mil unidades chegaram ao Estado no fim da manhã de terça-feira.

A Secretaria da
Saúde (SES) dis-

tribuirá nesta quinta-
feira (25) cerca de
180 mil vacinas con-
tra a Covid-19 da
fabricante Pfizer às
18 coordenadorias
regionais de saúde
(CRS). Em torno 100
mil unidades che-
garam ao Estado
no fim da manhã
de terça-feira (23),
e serão destinadas
a dar seguimento à
vacinação de adoles-
centes.

As demais serão
utilizadas para a apli-
cação da segunda
dose de quem re-
cebeu a primeira
há oito semanas ou
mais, e estavam re-
servadas na Central
Estadual de Arma-
zenamento e Distri-
buição de Imunobio-
lógicos (Ceadi), em
Porto Alegre.

Nesta quarta-feira
(24), 817 mil gaú-
chos estão com o
prazo de aplicação
da segunda dose da
vacina em atraso, ou
sem o registro dessa
aplicação no Sis-
tema de Informações
do Plano Nacional
de Imunização. A

faixa etária que me-
nos voltou aos pos-
tos de saúde para a
segunda dose foram
os jovens de 20 a
34 anos, que, juntos,
representam quase
metade da estimativa
(397 mil). Estão no
período ideal para
receber a segunda
dose 167 mil pes-
soas.

O período ideal
representa uma ja-
nela de uma semana
após o intervalo de
espera entre as do-
ses indicado para
cada uma das vaci-
nas. Após uma se-
mana, é considerado
em atraso.

Nesta quarta-feira
(24), apesar de a
cobertura vacinal
completa da popu-
lação adulta do Rio
Grande do Sul estar

em 85,1%, entre o
grupo de adultos jo-
vens de 20 a 24 anos
esse índice cai para
66%. Na faixa de 25
a 29 anos, 72%, e
entre as pessoas de
30 a 34 anos está em
78%.

“Ainda longe do
que precisamos para
atingir a imunização
coletiva e diminuir a
circulação do vírus”,
explica a chefe da
Divisão de Vigilância
Epidemiológica do
Centro Estadual de
Vigilância em Saúde
(Cevs), Tani Ranieri.

Ela destacou que
apenas uma apli-
cação das vacinas
Astrazeneca, Co-
ronavac e Pfizer –
que requerem se-
gunda dose – além
de oferecer uma res-
posta imune menor,

a durabilidade da
resposta também é
menor. “A eficácia
da vacina apontada
por estudos clínicos
só pode ser atingida
com o esquema va-
cinal completo, ou
seja, com as duas
doses”, enfatiza. En-
tre as vacinas apli-
cadas no Brasil, até
o momento, apenas
a fabricante Janssen
é aplicada em dose
única.

Em relação à dose
de reforço, são 766
mil gaúchos que já
poderiam ter bus-
cado a vacina, en-
tre profissionais de
saúde, idosos e imu-
nossuprimidos, além
de 96 mil que es-
tão na semana ideal
para recebê-la.
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Brasil tem média móvel de
217 mortes diárias por Covid;
curva aponta estabilidade.

Reprodução

País contabiliza 613.416 óbitos e 22.043.417 casos de coronavírus
desde o início da pandemia.

O Brasil registrou nesta
quarta-feira (24) 176

mortes por Covid-19 nas
últimas 24 horas, com o
total de óbitos chegando
a 613.416 desde o início
da pandemia. Com isso, a
média móvel de mortes nos
últimos 7 dias ficou em 217.
Em comparação à média de
14 dias atrás, a variação foi
de -6% e aponta tendência
de estabilidade.

Os números estão no
novo levantamento do con-
sórcio de veículos de im-
prensa sobre a situação da
pandemia de coronavírus no
Brasil, consolidados às 20h
desta quarta. O balanço
é feito a partir de dados
das secretarias estaduais de
Saúde.
Média móvel
Quinta (18): 265 Sexta

(19): 211 Sábado (20): 196
Domingo (21): 201 Se-
gunda (22): 208 Terça (23):
245 Quarta (24): 217

Em 31 de julho, o Bra-
sil voltou a registrar média
móvel de mortes abaixo de
1 mil, após um período de
191 dias seguidos com va-
lores superiores. De 17 de
março até 10 demaio, foram
55 dias seguidos com essa
média móvel acima de 2 mil.
No pior momento desse pe-
ríodo, amédia chegou ao re-
corde de 3.125, no dia 12 de
abril.

Dois Estados não tiveram
registro de mortes nas últi-
mas 24 horas: AC e SE.

Em casos confirmados,
desde o começo da pande-
mia, 22.043.417 brasileiros
já tiveram ou têm o novo
coronavírus, com 4.686 des-
ses confirmados no último
dia. A média móvel nos
últimos 7 dias foi de 9.528

novos diagnósticos por dia.
Isso representa uma vari-
ação de -17% em relação
aos casos registrados em
duas semanas, o que indica
queda nos diagnósticos.

Em seu pior momento, a
curva da média móvel na-
cional chegou à marca de
77.295 novos casos diários,
no dia 23 de junho deste
ano.

Estados
Em alta (12 Estados):

AP, RR, RO, CE, AM, SE, SC,
SP, BA, PE, PI, MA Em es-
tabilidade (7 Estados): RN,
PA, PB, AC, AL, TO, MT Em
queda (7 Estados e o DF):
MS, DF, GO, ES, MG, RS,
RJ, PR

Essa comparação leva
em conta a média de mortes
nos últimos 7 dias até a pu-
blicação deste balanço em
relação à média registrada
duas semanas atrás.

Vale ressaltar que há Es-
tados em que o baixo nú-
mero médio de óbitos pode
levar a grandes variações
percentuais. Os dados de
médias móveis são, em ge-
ral, em números decimais e
arredondados para facilitar
a apresentação dos dados.

Vacinação
Os dados do consórcio

de veículos de imprensa
divulgados às 20h desta
terça-feira (23) mostram
que 130.351.450 pessoas
tomaram a segunda dose
ou dose única de vacinas,
número que representa
61,11% da população.

O número é menor do
que o registrado na terça
por revisão nos números de
doses aplicadas nos Esta-
dos da Bahia e do Mato
Grosso do Sul.

A secretaria de saúde
da Bahia afirma que ”por
conta de uma atualização
no sistema de envio de da-
dos da vacinação, nem to-
dos os municípios fizeram
o carregamento das infor-
mações relativas ao público
vacinado. Desta forma, os
números apresentados no
vacinômetro correspondem
apenas ao totalizado por al-
guns municípios, dando a
impressão de queda na co-
bertura vacinal. Outra mu-
dança ocorrida na conso-
lidação das informações é
que a vacina do fabricante
Janssen, antes considerada
como dose única, passou a
ser contabilizada como va-
cina de duas doses.”

158.395.349 pessoas, o
que representa 74,25% da
população, tomaram ao me-
nos a primeira dose de vaci-
nas.

A dose de reforço foi apli-
cada em 15.038.871 pes-
soas (7,05% da população).

Somando a primeira
dose, a segunda, a única e a
de reforço, são 303.785.670
doses aplicadas desde o

começo da vacinação.
De terça para esta quarta

(24), a primeira dose foi apli-
cada em 193.556 pessoas,
a segunda em -58.926 (ne-
gativo por conta de uma re-
visão dos Estados da Bahia
e Mato Grosso do Sul), a
dose única em -27.102 (nú-
mero negativo por conta de
uma revisão nos números
doMato Grosso do Sul e Ce-
ará), e a dose de reforço em
338.974 um total de 446.502
doses aplicadas.

Os Estados com maior
porcentagem da população
imunizada (com segunda
dose ou dose única) são:
São Paulo (74,12%), Mato
Grosso do Sul (67,43%), Rio
Grande do Sul (67,20%),
Santa Catarina (66,45%) e
Paraná (65,41%).

Já entre aqueles que
mais tem sua população
parcialmente imunizada
estão São Paulo (81,33%),
Santa Catarina (77,92%),
Rio Grande do Sul (77,13%),
Paraná (76,92%) e Minas
Gerais (76,27%).
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Casos de covid aumentam 23% nas
Américas; Brasil está entre as exceções.

Divulgação

Mais de 1,3 bilhão de doses da vacina contra a covid-19 foram administradas nas Américas.

O s casos de
Covid-19 au-

mentaram 23% nas
Américas na semana
passada, principal-
mente na porção
norte do continente,
e quase todos os
países da América
do Sul, exceto o
Brasil, Suriname e
Venezuela, estão re-
latando uma inci-
dência crescente de
infecções, disse a
Opas (Organização
Pan-Americana da
Saúde) nesta quarta-
feira (24).
A Opas também

alertou que a Amé-
rica do Norte pode
estar enfrentando
uma recaída como
na Europa, com os
Estados Unidos e o
Canadá reportando
taxas crescentes de
novos casos.
Em contraste,

na América Central
houve uma redução
de 37% nas novas
infecções.
“Embora os casos

tenham diminuído
significativamente
nos últimos meses, a
transmissão da covid
ainda está ativa em
nossa região, então
cada vez que baixa-
mos a guarda, o ví-

rus ganha impulso”,
disse a diretora-geral
da Opas, Carissa
Etienne.
Ela alertou que a

experiência da Eu-
ropa, onde muitos
países relataram nú-
meros recordes de
novos casos nas últi-
mas semanas, pode
ser um reflexo do fu-
turo nas Américas.
Embora 51% das

pessoas na Amé-
rica Latina e no Ca-
ribe tenham sido to-
talmente vacinadas
contra a covid-19,
há 19 países onde
a cobertura vacinal
está abaixo de 40%
de sua população.
A Opas disse que

as altas de casos
ocorrem principal-
mente em áreas den-
samente povoadas
onde as medidas de

prevenção ao vírus
foram suspensas ou
relaxadas.
Com a aproxima-

ção da temporada de
fim de ano e férias
de verão no Hemis-
fério Sul, Etienne in-
centivou as pessoas
a continuarem com
os cuidados básicos.
“Nossa região

testemunhou um
grande salto em no-
vos casos após a
temporada de fim de
ano do ano passado
e levou meses para
os países reduzirem
a incidência de no-
vos casos”, disse
ela.
Mais de 1,3 bi-

lhão de doses da va-
cina contra a covid-
19 foram administra-
das nas Américas e a
Opas afirma que está
trabalhando para ex-

pandir o acesso em
lugares que estão fi-
cando para trás.
Etienne ressaltou

que as medidas con-
tinuadas de saúde
pública junto com a
vacinação também
são fundamentais
para reduzir a pro-
pagação do vírus.
Isso inclui o uso de
máscara, distancia-
mento físico e evitar
grandes reuniões,
especialmente em
ambientes fechados.
“Já enfrentamos

as consequências
de uma pandemia
descontrolada e
não queremos estar
nessa posição nova-
mente”, acrescentou
a diretora-geral. As
informações são da
agência de notícias
Reuters e da Opas.
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Governo anuncia 1,4 bilhão de
reais para compra de 100 milhões
de doses de vacinas contra a covid.

Rovena Rosa/Agência Brasil

O dinheiro veio por meio de um crédito suplementar no Orçamento de 2021, que remanejou gastos
discricionários (não obrigatórios).

O Plano Nacional
de Imunização

recebeu R$ 1,4 bi-
lhão para a com-
pra de 100 milhões
de doses das vaci-
nas contra a covid-
19. A portaria com a
liberação dos recur-
sos foi publicada na
terça-feira (23), em
edição extraordiná-
ria no Diário Oficial
da União.
O dinheiro veio

por meio de um
crédito suplementar
no Orçamento de
2021, que rema-
nejou gastos dis-
cricionários (não
obrigatórios), sem
impactar as contas
públicas nemestou-
rar o teto de gastos.
Caso os recursos
viessem por meio
de créditos extra-
ordinários, estariam
fora do teto.
A liberação dos

recursos havia sido
anunciada na última
segunda-feira (22)
pelo secretário es-
pecial de Tesouro e
Orçamento do Mi-
nistério da Econo-
mia, Esteves Col-
nago. O governo

espera comprar 340
milhões de doses
de vacina contra a
covid-19 para as
próximas fases de
imunização.
Segundo Col-

nago, o crédito su-
plementar foi ne-
cessário porque
o governo precisa
adiantar 10% do
valor do contrato
ainda este ano. “O
grosso da despesa
será no ano que
vem”, declarou.
Em 2020 e 2021,

o Ministério da Eco-
nomia liberou R$ 31
bilhões em crédi-
tos adicionais para
a compra de vaci-
nas e para despe-
sas ligadas ao en-
frentamento da pan-
demia de covid-19.

A Organização
Mundial de Saúde
(OMS) e as entida-
des médicas naci-
onais e internaci-
onais preconizam
a vacinação como
uma das medidas
de prevenção da
Covid.
Teto de gastos
De acordo com

o governo federal,
o crédito suplemen-
tar anunciado nesta
quarta-feira não fere
o teto de gastos,
regra constitucional
que limita as despe-
sas da União à infla-
ção do ano anterior.
“O crédito publi-

cado não amplia
as dotações orça-
mentárias sujeitas
aos limites para as
despesas primárias

estabelecidos pela
Emenda Constitu-
cional nº 95 nem
afeta a obtenção da
meta de resultado
primário fixada para
o corrente exercí-
cio, considerando
que decorre de re-
dução de outras
despesas primá-
rias”, acrescentou o
ministério.
A proposta de or-

çamento de 2022,
enviada em agosto
ao Congresso Na-
cional, prevê mais
R$ 3,9 bilhões para
a aquisição de vaci-
nas contra a covid-
19. As informações
são da Agência Bra-
sil e do portal de no-
tícias G1.
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Contrariando o Ministério da Saúde, Anvisa
recomenda não misturar vacinas anti-Covid.

Alex Rocha/PMPA

Caso a pasta prossiga com a dose de reforço, a orientação é pela aplicação homóloga, salvo no caso da
CoronaVac.

A Anvisa (Agência
Nacional de Vigi-

lância Sanitária) re-
comendou ao Minis-
tério da Saúde, nesta
quarta-feira (24), que
utilize como dose de
reforço a mesma va-
cina usada no es-
quema primário no
caso da Pfizer, Jans-
sen e AstraZeneca.
A agência realizou
uma reunião extraor-
dinária e as orienta-
ções da relatoria fo-
ram acompanhadas
por todos os direto-
res.

A decisão diverge
da proposta do Mi-
nistério da Saúde,
que, no dia 17 de no-
vembro, emitiu uma
nota técnica aos Es-
tados e municípios
validando a orien-
tação de aplicar a
dose de reforço com
uma vacina diferente
do esquema inicial
a todos os adultos.
”É o que nós chama-
mos de vacinação
heteróloga. Essa
decisão é apoiada
na ciência”, disse o
ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga,
em 16 de novembro.

Durante a reunião,
a relatora do pro-

cesso, a diretora
Meiruze Freitas, re-
forçou que o es-
quema de reforço
proposto pelo Minis-
tério da Saúde não
contou com consulta
prévia da Anvisa e
que ocorreu ”antes
mesmo que fossem
concluídas as análi-
ses ou mesmo sub-
metidos pedidos de
alteração de bula”
por parte das desen-
volvedoras de vaci-
nas. De acordo com
Meiruze, como a me-
dida traz impacto
sanitário no monito-
ramento e na farma-
covigilância das va-
cinas, cabe à agên-
cia ponderar sobre
a forma com que a
dose de reforço deve
ser aplicada.

”A Anvisa não está
aprovando a dose

de reforço neste
momento. No en-
tanto, se Ministério
da Saúde entender
a necessidade de
manter o programa,
que considere os
elementos até aqui
conhecidos e a res-
ponsabilidade das
empresas no desen-
volvimento de es-
tudos clínicos e in-
formações científi-
cas de peso regu-
latório, adotando o
esquema homólogo
para a Janssen e
AstraZeneca.”

Ambos os pro-
cessos ainda estão
sob análise da An-
visa para a mudança
da bula, prevendo
a dose reforço. No
caso da Janssen,
o pedido, protoco-
lado em 19 de no-
vembro, prevê mais

uma aplicação para
o esquema de dose
única. Já a Astra-
Zeneca o pleito, ho-
mologado em 17 de
novembro, é pela
terceira dose da
mesma fabricante. A
agência tem 30 dias
para decidir se muda
ou não a bula.

Quanto à Pfizer,
a indicação da An-
visa é com base na
autorização da mu-
dança da bula, que
já prevê a dose de re-
forço, com esquema
homólogo. A me-
dida foi anunciada
na mesma reunião.
Apenas no caso da
CoronaVac a indica-
ção é pela mistura
entre vacinas de ou-
tras fabricantes. A
preferência é pelo
imunizante de RNA,
da Pfizer.
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Anvisa autoriza que a Pfizer tenha na
bula a indicação de dose de reforço para
pessoas com 18 anos de idade ou mais.

Agência Brasil

Com a aprovação da Anvisa, a bula da vacina Comirnaty trará a indi-
cação de dose de reforço pelo menos seis meses após o recebimento
da segunda dose.

A Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância

Sanitária) aprovou nesta
quarta-feira (24) a autori-
zação da dose de reforço
solicitada pela Pfizer para
a sua vacina contra Covid-
19, a Comirnaty. Isso
significa que a Agência
avaliou os dados e es-
tudos apresentados pelo
laboratório e concluiu que
as evidências científicas
demonstram segurança e
eficácia para a aplicação
da dose de reforço da
Pfizer.

Com a aprovação da
Anvisa, a bula da vacina
Comirnaty trará a indica-
ção de dose de reforço
pelo menos seis meses
após o recebimento da se-
gunda dose, para pessoas
com 18 anos de idade ou
mais. A indicação de re-
forço aprovada pela Agên-
cia é de uso homólogo,
ou seja, para pessoas que
receberam a mesma va-
cina (Comirnaty) na pri-
meira imunização.

Como a Comirnaty é
uma vacina já registrada
no país, a decisão final so-
bre a inclusão da dose de
reforço na bula é da pró-
pria Gerência-Geral de Me-
dicamentos da Agência.

Indicação
aprovada e
motivos

A indicação de bula é
baseada nos estudos clíni-
cos e resultados desenvol-
vidos pelo laboratório, que
neste caso avaliou a admi-
nistração do reforço em vo-
luntários que foram imuni-
zados inicialmente com o
esquema de duas doses

da Pfizer. Também foram
avaliados dados de moni-
toramento do uso da va-
cina da Pfizer no Brasil.

Entre as justificativas
avaliadas pela Anvisa es-
tão dados de estudos
científicos que indicam a
diminuição dos anticorpos
neutralizantes e algumas
evidências de diminuição
de eficácia da vacina con-
tra a Covid-19. Outro
dado considerado foi o
surgimento de variantes do
vírus Sars-CoV-2, incluindo
a variante Delta.

Principais
pontos da
decisão

– Foi aprovada tecnica-
mente a dose de reforço
para pessoas imunizadas
anteriormente com a va-
cina da Pfizer.

– A dose de reforço será
indicada em bula apenas
para pessoas com 18 anos
de idade ou mais.

– A dose de reforço
deve ser aplicada pelo me-
nos seis meses após a
segunda dose (vacinação
completa).

– O estudo analisado
reuniu dados de 300 indi-
víduos incluídos no estudo
clínico de fases 1/2/3 da
vacina.

– Não foram apresenta-
dos dados de reforço hete-
rólogo, ou seja, para pes-
soas que se imunizaram
com outras vacinas contra
a Covid-19.

– A vacina Comirnaty
está registrada no Brasil
desde 23 de fevereiro de
2021.

Reforço ou
terceira dose?

A dose de reforço é
uma aplicação adicional
de uma vacina após a pes-
soa ter o esquema com-
pleto de imunização pre-
visto na bula. No caso da
vacina da Pfizer, a imuni-
zação completa acontece
com duas doses, com um
intervalo maior ou igual a
21 dias após a primeira. A
dose de reforço tem o ob-
jetivo de manter ou mesmo
melhorar a imunidade ge-
rada pelo esquema primá-
rio de vacinação, evitando
que após um longo pe-
ríodo a resposta imune no
organismo comece a dimi-
nuir.

Terceira dose é o termo
que se aplicaria aos casos
em que o esquema com-
pleto de imunização fosse
alcançado somente com
três doses. Ou seja, seria o
caso de um imunizante em
que são necessárias três
doses da vacina para que o
indivíduo possa estar imu-
nizado.

Na prática, não exis-
tem vacinas contra Covid-
19 no Brasil com esquema
de três doses. As vacinas

autorizadas pela Anvisa no
país são de dose única,
como no caso da vacina da
Janssen, ou de duas do-
ses, no caso das demais.

Termo de
compromisso
Para a autorização da

inclusão da dose de re-
forço em bula, a Pfizer
ainda deve firmar um termo
de compromisso para a
apresentação de dados
complementares identifi-
cados como lacunas du-
rante a avaliação técnica.

Os principais pontos
do termo de compromisso
são:

– Dados clínicos adicio-
nais sobre eficácia, imuno-
genicidade e segurança da
dose de reforço.

– Plano de gerencia-
mento de risco com inclu-
são da dose de reforço.

– Dados de efetividade
e de segurança de “vida
real”.

Porto Alegre . Quinta, 25 de Novembro de 2021 OSUL | 12



Estado de São Paulo anuncia retirada
de exigência do uso de máscaras ao
ar livre a partir de 11 de dezembro.

Rovena Rosa/Agência Brasil

O uso das máscaras continua obrigatório em ambientes fechados e no transporte público.

O governador de
São Paulo, João

Doria, anunciou, nesta
quarta-feira (24), a fle-
xibilização do uso de
máscaras no Estado
em áreas abertas. A
medida, que começa
a valer a partir do
dia 11 de dezembro,
está amparada em
orientação do Comitê
Científico do Estado e
em dados positivos de
avanço da vacinação
e do cenário epidemi-
ológico. O uso das
máscaras continua
obrigatório em ambi-
entes fechados e no
transporte público.

“Ao ultrapassar os
75% da população to-
talmente imunizada, o
governo de São Paulo
vai retirar a obriga-
toriedade do uso de
máscaras ao ar livre
a partir do dia 11 de
dezembro”, destacou
Doria. “Tomamos
esta medida baseados
em evidências científi-
cas, que demonstram
queda superior a 90%
de internações em re-
lação ao pico da pan-
demia, e a aceleração
da vacinação no Es-
tado que mais vacina
no Brasil”, completou.

O novo decreto que
tratará da flexibilização

do uso de máscaras
deve ser editado e pu-
blicado no Diário Ofi-
cial do Estado nas pró-
ximas semanas. “Nas
áreas internas e nas
áreas de transporte
público, inclusive nas
estações, mesmo que
a céu aberto, o uso de
máscara continuará
sendo obrigatório”,
pontuou o governa-
dor.

Segundo o go-
verno, o Estado de
São Paulo tem hoje
74,5% da população
com esquema vaci-
nal completo e deve
ultrapassar, já nesta
semana, a marca de
75%. São mais de
34,4 milhões de pes-
soas acima de 12
anos completamente
imunizadas, ou seja,
com duas doses do
imunizante do Butan-

tan/Coronavac, da Fio-
cruz/Astrazeneca/Oxford
e Pfizer/BioNTech,
além da dose única
da Janssen. Se con-
siderada apenas a po-
pulação adulta, São
Paulo tem hoje cerca
de 93% das pessoas
vacinadas.

Ainda de acordo
com o Executivo es-
tadual, um ponto ana-
lisado pelos especia-
listas para a tomada
de decisão foi o im-
pacto de 100% da
capacidade de público
em eventos culturais,
esportivos e de lazer
que está vigente em
São Paulo desde o
dia 1º de novembro.
As análises não iden-
tificaram aumento no
cenário epidemioló-
gico nos últimos 20
dias, demonstrando
que a vacinação e as

medidas de proteção
mantiveram o controle
da pandemia.

“Devemos dar nos
próximos dias um im-
portante passo com
relação a flexibilização
do uso de máscaras,
mas precisamos man-
ter importantes cui-
dados e ter cautela,
como a higienização
das mãos e o uso
da proteção facial em
ambientes fechados
e no transporte pú-
blico. Além disso,
é fundamental que
quem ainda não to-
mou a segunda dose
da vacina, retorne aos
postos de saúde para
se imunizar e termos
assim uma popula-
ção mais protegida”,
destacou o Secretário
de Estado da Saúde,
Jean Gorinchteyn.
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Presidente da Rússia diz que participou
de testes de vacina nasal contra a covid.

Reprodução/Twitter/@KremlinRussia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, também afirmou nesta quarta-
feira (24) que tomou uma dose de reforço da Sputnik V.

O presidente da Rússia,
Vladimir Putin, afirmou

nesta quarta-feira (24) que to-
mou uma dose de reforço da
Sputnik V porque seus níveis
de anticorpos haviam caído
e que também participou de
testes de uma forma nasal da
vacina russa contra a covid-
19.

As declarações foram da-
das no dia em que o governo
russo anunciou uma nova ver-
são da Sputnik V para ado-
lescentes e a forma de spray
nasal do imunizante – e que
pretende exportá-lo.

Putin afirmou que tomou
o reforço em forma de inje-
ção e, dias depois, recebeu
o spray nasal (que é aplicado
como um pó pulverizado em
ambas as narinas).

”Foi só isso, não senti
nada. Nada”, afirmou o pre-
sidente russo. ”Hoje, depois
desses dois procedimentos,
já fiz algum esporte pela ma-
nhã”.

Apesar da declaração de
Putin e do anúncio da comer-
cialização, não foram divul-
gados estudos científicos que
comprovem a eficácia das no-
vas formas de imunização –
nem que o spray nasal deve
ser aplicado após uma dose
da vacina na forma injetável.

Denis Logunov, vice-
diretor do instituto Gamaleya,
disse a Putin no domingo
(21) que a vacina nasal ainda
não foi testada em estudos
clínicos e atualmente está
sendo usada ”principalmente
’off-label’, como de costume,
testando em membros da
equipe e monitorando”.

Os protocolos científicos
estabelecem que vacinas e
remédios precisam passar
por várias fases de testes clí-
nicos, com padrões técnicos
e em milhares de pessoas,
até que se estabeleça se eles
são seguros e eficazes.

Vacina não
aprovada

Até o momento, nem

mesmo a versão original da
Sputnik V — que é aplicada
em duas doses — foi apro-
vada nem pela Organização
Mundial da Saúde (OMS)
nem pela Agência Europeia
de Medicamentos (EMA, na
sigla em inglês).

A vacina russa também
não foi aprovada pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) no Brasil — foi
autorizada apenas a importa-
ção excepcional de um lote
de 928 mil doses, mas a deci-
são não garante a qualidade,
a eficácia ou a segurança do
imunizante.

Kirill Dmitriev, chefe do
RDIF (fundo soberano russo
que investiu na Sputnik V e a
vendeu para dezenas de paí-
ses), disse que vai comercia-
lizar a forma nasal da vacina
para outros países em 2022.

Desencontro de
informações
O Instituo Gamaleya ha-

via anunciado em junho que
pretendia lançar em setembro
uma versão nasal da vacina
Sputnik V para crianças de 8 a
12 anos—o que não ocorreu.

Nesta quarta, a vice-
primeira-ministra da Rússia,
Tatiana Golikova, anunciou
que o Ministério da Saúde
vai registrar hoje uma nova
vacina, a Sputnik M, para uso
em adolescentes de 12 a 17
anos (e que a imunização
está prevista para começar
no fim de dezembro).

Não está claro nas decla-
rações das autoridades rus-
sas porque a vacina para ado-
lescentes será em forma de
injeção e porque o spray na-
sal será usado em adultos
— diferentemente do que foi
anunciado pelo Instituto Ga-
maleya em junho.

Covid e
vacinação na

Rússia
A Rússia foi rápida em de-

senvolver e aprovar a Sput-
nik V no ano passado, mas a

população tem se recusado a
tomar as vacinas disponíveis
(44% dos russos tomaram ao
menos uma dose e só 37%
estão completamente imuni-
zados).

Com isso, o país está vi-
vendo uma quarta onda de
Covid-19 que é a mais mortal
da pandemia — com recor-
des diários de casos e mortes
—, e o governo tem atribuído
o surto atual à relutância da
população em se vacinar.

Muitas pessoas hesitam
em receber o imunizante por
não confiar nas garantias do
governo russo sobre a sua
segurança, o que fez com
que outubro tenha sido o mês
mais mortal da pandemia até
o momento no país.

Vacina em spray
nasal

Diversas pesquisas vêm
sendo realizadas em diversos
países ao redor do mundo
para tentar desenvolver um
spray nasal contra a Covid-
19. Isso ocorre porque a
parte interna do nariz é uma
das principais portas de en-
trada do vírus no corpo hu-
mano.

Mas todos os estudos
ainda estão em fases iniciais
de testes.

Em julho, a Universidade
de Oxford anunciou que tes-
taria uma versão da vacina da

AstraZeneca aplicada como
spray nasal — e ofereceu até
R$ 3,2 mil para voluntários.

Em agosto, um estudo re-
alizado por pesquisadores da
Universidade de Chicago e da
Universidade Duke publicado
na revista científica ”Science
Advances” afirmou que a va-
cinação intranasal pode ser
mais eficaz e ter menos efei-
tos colaterais.

Em setembro, pesquisa-
dores do Instituto Nacional de
Pesquisa para a Agricultura, a
Alimentação e o Meio Ambi-
ente da França, em parceria
com a Universidade de Tours,
criaram e patentearam uma
vacina intranasal. Mas o es-
tudo foi conclusivo em ani-
mais.

Há cerca de um mês, o In-
cor (Instituto do Coração do
Hospital das Clínicas da Fa-
culdade de Medicina da USP)
pediu autorização à Anvisa
para iniciar estudos clínicos
de fase 1 e 2 de uma va-
cina contra a Covid-19 admi-
nistrada em spray nasal. As
informações são do portal de
notícias G1.
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Novos dados comprovam que altas taxas
de vacinação reduzem drasticamente

número de mortes por covid.
Marcello Camargo/Agência Brasil

Dados internacionais e do Brasil comprovam o que os infectologistas já previam.

D ados interna-
cionais e do

Brasil comprovam
o que os infectolo-
gistas já previam:
o avanço da va-
cinação contra a
covid-19 impacta
diretamente na re-
dução de mortes
pela doença. Na
terça-feira, o Bra-
sil apresentou uma
média móvel de 245
óbitos, dia em que
chegou a 61,15%
da população com
o esquema vacinal
completo. Mas,
nem sempre foi as-
sim.
Em 24 de maio

de 2021, o Brasil
tinha apenas 9,89%
da população com
o esquema vacinal
completo contra o
coronavírus. Nesse
dia, o país chegou a
450 mil mortes por
covid-19 e apresen-
tava umamédiamó-
vel de 1.881 óbitos.
Três meses depois,
em 24 de agosto,
com 26,83% da po-
pulação comple-
tamente vacinada,
a média móvel de
mortes reduziu para

730 no Brasil.
Situação

semelhante na
Europa

A Comissão Eu-
ropeia divulgou, na
terça-feira, uma ta-
bela que compara
os índices de va-
cinação contra a
covid-19 com as ta-
xas de mortes por 1
milhão de pessoas
nos últimos 14 dias.
A Irlanda, que

lidera as taxas de
vacinação com 93%
da população com-
pletamente imuni-
zada, registrou ape-
nas 15 mortes por
1 milhão de habi-
tantes nos últimos
14 dias. Portugal,
com 92% da po-
pulação imunizada,
teve 10 mortes por

milhão de popula-
ção. Malta, que
também está com
92% dos habitan-
tes, não registrou
mortes por um mi-
lhão de pessoas
nos últimos 14 dias.
Em contrapartida,

na Bulgária, que
tem apenas 29% da
população imuni-
zada, o índice de
morte por milhão
de habitantes nos
últimos 14 dias foi
de 325. A Romê-
nia, por sua vez,
registrou 267 mor-
tes por 1 milhão
de habitantes com
43% da população
vacinada.
“Esses números

só reforçam a ne-
cessidade de vaci-

narmos em massa.
Porém, é impor-
tante lembrarmos
que as vacinas iso-
ladamente não con-
trolarão a pande-
mia. É necessário
manter as demais
medidas de pre-
venção, como evi-
tar aglomerações,
usar máscara, hi-
gienizar frequen-
temente as mãos.
Estas estratégias,
juntamente com as
vacinas, ajudam a
reduzir a circulação
viral”, afirma o infec-
tologista Leonardo
Weissmann, con-
selheiro da Socie-
dade Brasileira de
Infectologia (SBI).
As informações são
do jornal O Globo.
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Distanciamento de 2 metros não impede
a transmissão do vírus, diz novo estudo

da universidade de Cambridge.
Getty Images

Uso de máscara, a boa ventilação do ambiente e a vacinação são estratégias que somadas ao distancia-
mento, funcionam muito bem para evitar o contágio.

P esquisadores do de-
partamento de Enge-

nharia de Cambridge, no
Reino Unido, concluíram
que o distanciamento de
dois metros para preve-
nir o contágio pelo co-
ronavírus é uma medida
arbitrária. O estudo, pu-
blicado na revista cientí-
fica Physics of Fluids, su-
gere que a transmissão
aérea do vírus é variável
e pode ultrapassar até
mesmo esta distância.

Os cientistas apontam
a ineficácia do distancia-
mento social como única
medida de combate à
covid-19. Uso de más-
cara, a boa ventilação
do ambiente e a vacina-
ção são estratégias que
somadas ao distancia-
mento, funcionam muito
bem para evitar o contá-
gio.

A equipe de enge-
nheiros concluiu que, se
uma pessoa com covid-
19 e sem máscara tossir,
pode contaminar outra a
dois metros de distân-
cia, mesmo ambas es-
tando ao ar livre. O resul-
tado foi encontrado por
meio de um método de
modelagem por compu-
tador, com o objetivo de
analisar como as gotícu-
las com coronavírus se
espalham quando tossi-
mos.

Os engenheiros pro-
curaram medir, através
de simulações, quan-
tas gotículas atingiriam
outra pessoa, compa-
rando com a quantidade

de gotículas emitidas.
Além disso, observaram
também se mudariam
de tamanho conforme o
tempo de emissão e o
espaço percorrido no ar.

Os pesquisadores
observaram que não
há quebra abrupta a
partir de dois metros,
concluindo que a tosse
de uma pessoa conta-
minada e que não usa
máscara pode emitir go-
tículas maiores, que logo
caem em superfícies
próximas, mas que as
gotículas pequenas se
espalham facilmente, a
depender da ventilação
do ambiente.

Por isso, os cientistas
concluem que o distanci-
amento social, por si só,
não é uma medida eficaz
de redução de transmis-
são da covid-19, desta-
cando a importância da
vacinação, do uso de
máscara e da ventilação
nos ambientes.

Sistema
imunológico

Já um estudo publi-
cado por pesquisadores
do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz) e
da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro
(UFRJ) apontou que
casos graves de covid-
19 estão relacionados a
um processo de enve-
lhecimento do sistema
imunológico que ocorre
durante a doença. A
pesquisa está disponí-
vel na revista científica
Journal of Infectious Di-
seases e foi divulgada
nesta quarta-feira (24)
pela Agência Fiocruz de
Notícias.

Os pesquisadores
avaliaram amostras de
sangue de 22 pacien-
tes hospitalizados com
covid-19 e compararam
com pessoas saudáveis,
o que permitiu detectar
sinais de que as células
de defesa conhecidas
como linfócitos T au-
xiliares passaram por
um processo de hipe-
ratividade, exaustão e

envelhecimento no caso
dos infectados pelo novo
coronavírus.

A função dessas célu-
las é reconhecer as pro-
teínas virais e ativar as
células responsáveis por
combater o vírus e pro-
duzir anticorpos. Com o
desgaste, elas perdem a
capacidade de se multi-
plicar e liderar essa res-
posta, explicam os pes-
quisadores.

Esse quadro de
queda na imunidade
também deixa os indiví-
duos mais vulneráveis a
contrair infecções hospi-
talares e ajuda a explicar
o fato de as reinfecções
por covid-19 em paci-
entes que haviam se
recuperado de um caso
grave ocorrerem em uma
frequência maior do que
era esperado por cientis-
tas. As informações são
do jornal O Globo e da
Agência Brasil.
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Cientistas criam chiclete que reduz
concentração de coronavírus na saliva.

Pixabay

Chiclete possui proteína ACE2, que atrai o coronavírus para si.

P esquisadores da
Universidade da

Pensilvânia, nos EUA,
criaram um chiclete
experimental que
pode limitar a quanti-
dade de coronavírus
na saliva e ajuda a
conter a transmissão
quando as pessoas
infectadas estão fa-
lando, respirando ou
tossindo. A goma de
mascar contém cópias
da proteína ACE2, co-
nhecida por reter as
partículas de corona-
vírus. Ela é encon-
trada na superfície das
células, que o vírus
usa como porta de
entrada para invadi-las
e infectá-las. Em vez
de invadir as células,
o vírus se ligaria às
proteínas do chiclete.

Em experimentos
em tubo de ensaio
usando amostras de
saliva de indivíduos in-
fectados, as partículas
de vírus se ligaram aos
”receptores” ACE2 no
chiclete. Como re-
sultado, a carga viral
nas amostras caiu em
mais de 95%, informou
a equipe de pesqui-
sadores. No estudo,
publicado na revista
científica Molecular
Therapy, os cientistas
afirmam que a ”goma
de mascar com pro-
teínas que prendem

o vírus oferece uma
estratégia geral aces-
sível para proteger os
pacientes da maioria
das reinfecções orais
do vírus através da
redução de volume ou
minimizando a trans-
missão para outras
pessoas”.

A boca é uma im-
portante porta para
a entrada do vírus
SARS-CoV-2 e desem-
penha um papel signi-
ficativo na transmissão
da infecção ou reinfec-
ção contínua. A mu-
cosa oral possui vários
receptores que facili-
tam o ingresso do ví-
rus no corpo. A saliva
ajuda na transmissão
do vírus para outras
pessoas, por conta
das gotículas que são
expelidas quando o
paciente infectado fala
ou tosse. Reduzir a
carga viral na saliva
ajuda a diminuir o

risco de transmissão
e reduz também a
gravidade da doença
— já que menos vírus
invadiriam as células
da cavidade oral —
porque as glândulas
salivares são o princi-
pal local de replicação
do coronavírus.

O chiclete carac-
terísticas e o sabor
convencional, pode
ser armazenada por
anos em temperaturas
normais e a mastiga-
ção não danifica as
moléculas da proteína
ACE2, disseram os
pesquisadores. O uso
de goma de mascar
para reduzir a carga
viral na saliva, eles su-
gerem, aumentaria o
benefício das vacinas
e seria particularmente
útil em países onde
as vacinas ainda não
estão disponíveis ou
não estão disponíveis.

Os pesquisadores

apontam também que
o chiclete seria umme-
canismo de proteção
para profissionais de
saúde de pacientes
sem máscara durante
procedimentos orais
e higienização den-
tária, por exemplo.
Enquanto as másca-
ras podem prevenir a
transmissão para ou-
tras pessoas, eles não
protegem a reinfecção
de indivíduos infecta-
dos (quando os vírus
se replicam na boca
e invadem novamente
as células, ocorre uma
reinfecção). Portanto,
a goma de mascar
como biomaterial ofe-
rece novidades e apli-
cações práticas du-
rante a atual pande-
mia. As informações
são do jornal O Globo
e da agência de notí-
cias Reuters.

OSUL | 17 Porto Alegre . Quinta, 25 de Novembro de 2021



Na Câmara dos Deputados, Bolsonaro
recebe a Medalha do Mérito Legislativo.

Marina Ramos/Câmara dos Deputados

A mais alta condecoração da Casa é entregue a pessoas e entidades que prestaram serviços relevantes
ao Poder Legislativo ou ao Brasil.

O presidente
Jair Bolso-

naro recebeu, nesta
quarta-feira (24), a
Medalha do Mérito
Legislativo, entre-
gue pela Câmara
dos Deputados. A
homenagem é con-
cedida a autorida-
des, personalida-
des, instituições ou
entidades que pres-
taram serviços re-
levantes ao Poder
Legislativo ou ao
Brasil.
O presidente foi

indicado para re-
ceber a medalha
pelo deputado Vi-
tor Hugo, líder do
PSL na Câmara.
Durante a soleni-
dade, realizada no
plenário da Casa,
Bolsonaro disse es-
tar honrado com
a condecoração,
lembrou já ter par-
ticipado do Parla-
mento e que espera
interagir mais com
os deputados.
“Só podemos

pensar em um Bra-
sil melhor a partir
do momento que
nós estivermos per-
feitamente sintoni-
zados. É dessa

forma que se cons-
trói uma grande na-
ção, e nós temos
potencial para isso
e muito mais”, disse
o chefe do Execu-
tivo. “Espero cada
vez mais poder in-
teragir com todos
vocês de modo que
possamos escrever
uma linda história
para a nossa na-
ção”, acrescentou.
Bolsonaro fez a

pé o percurso de
menos de um quilô-
metro entre o Palá-
cio do Planalto e o
Congresso. Além
dele, também re-
ceberam a honra-
ria, criada em 1983,
outros 31 homena-
geados, entre eles
deputados e ex-
deputados federais,
o ministro de Re-

lações Exteriores,
Carlos França, o
fotógrafo Sebastião
Salgado e o papa
Francisco.
O presidente da

Câmara dos Depu-
tados, Arthur Lira
(PP-AL), disse que
os agraciados com
a medalha auxilia-
ram o Parlamento
a atravessar a pan-
demia de Covid-
19, que ocasionou
”mortes, inflação,
desemprego e im-
pactos sobre a eco-
nomia”.
“Em meio à fú-

ria dessa tempes-
tade sem preceden-
tes, o Parlamento
brasileiro permane-
ceu firme como um
farol, iluminando
o caminho a ser
seguido”, disse.

“Mas nós não tra-
balhamos sozinhos
nessa árdua tarefa.
Para que o Legis-
lativo pudesse dar
à sociedade bra-
sileira as respos-
tas mais certas em
nossa hora mais
incerta, a contribui-
ção, a inspiração e
o apoio dos agraci-
ados deste ano fo-
ram fundamentais”,
declarou Lira.

"Mito" e
"genocida"

Quando Bolso-
naro foi chamado
para receber a me-
dalha, parlamen-
tares da oposição
começaram a gritar
”genocida”. Em
resposta, deputa-
dos da base aliada
chamaram o presi-
dente de ”mito”.
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Sérgio Moro mira alianças até com o
Centrão e faz maratona de reuniões
em busca de apoio nas eleições de
2022; ex-ministro de Bolsonaro,

general Santos Cruz é cotado para
vice na chapa do ex-juiz da Lava-Jato.

Sérgio Lima/Podemos

O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro (Podemos) tem procurado in-
vestir em partidos que ainda não puseram uma candidatura própria à
mesa.

O ex-ministro da Justiça Sér-
gioMoro (Podemos) inten-

sificou a busca por apoios na
disputa de 2022. Embora haja
uma profusão de nomes apre-
sentados para concorrer à Pre-
sidência da República, o ex-
juiz da Operação Lava-Jato tem
procurado investir em partidos
que ainda não puseram uma
candidatura própria à mesa, do
Centrão à terceira via.

Nos últimos dias, por exem-
plo, Moro e dirigentes do Pode-
mos conversaram com Repu-
blicanos, Patriota, Novo, Cida-
dania e União Brasil, legenda
que será resultado da fusão
do DEM com o PSL. Ligado
à Igreja Universal do Reino de
Deus, o Republicanos integra o
Centrão e está na base do pre-
sidente Jair Bolsonaro no Con-
gresso. Tem o deputado licen-
ciado João Roma no comando
do Ministério da Cidadania e
Bolsonaro espera contar com o
apoio do partido na campanha
da reeleição, em 2022.

Mesmo assim, líderes do
Republicanos não fecham a
porta para Moro. O deputado
Marcos Pereira, que comanda
o partido, e sua colega de Câ-
mara Renata Abreu, presidente
do Podemos, são aliados de
longa data.

Moro também tem conse-
guido adesões na área militar.
O general Carlos Alberto dos
Santos Cruz, ex-ministro da Se-
cretaria de Governo, vai se fi-
liar nesta quinta-feira (25) ao
Podemos. Nos bastidores há
uma articulação para Santos
Cruz ser vice de Moro. Alvo
de uma rede de intrigas envol-
vendo o vereador Carlos Bolso-
naro (Republicanos-RJ), o ge-
neral foi demitido em junho de
2019, no primeiro ano de man-
dato do presidente.

Na prática, o ex-juiz da
Lava-Jato está ampliando cada

vez mais o leque de conversas
em busca de apoio para sua
candidatura ao Planalto. Na
terça-feira (23), por exemplo,
ele jantou com a bancada do
Cidadania na Câmara. Orga-
nizador do encontro, o líder
do partido, deputado Alex Ma-
nente (SP), fez elogios a Moro
e disse ter “identidade” com as
pautas que ele apresenta.

“Dialogamos com todas as
forças da terceira via, ten-
tando buscar uma unidade ca-
paz de vencer Bolsonaro e o ex-
presidente Lula. OMoro, nami-
nha opinião, é o pré-candidato
mais afirmativo desse campo”,
avaliou Manente. O partido
tem o senador Alessandro Vi-
eira (Cidadania-SE) como pré-
candidato ao Palácio do Pla-
nalto, mas ele mesmo já ga-
rantiu abrir mão da disputa em
nome de um concorrente com
mais chances de enfrentar Lula
e Bolsonaro.

Em São Paulo, o Cidadania
é aliado do PSDB, partido que
tem o governador João Doria
como um dos pré-candidatos
à Presidência – as prévias que
vão escolher o concorrente tu-
cano ao Planalto foram suspen-
sas por um problema no aplica-
tivo de votação.

Quando perguntado sobre
Moro, o presidente do Cidada-
nia, Roberto Freire, costuma di-
zer que o ex-juiz da Lava Jato
é “mais um” entre os nomes
apresentados pela terceira via.
“É natural que cada um te-
nha sua preferência”, descon-
versou Manente.

Nesta quarta-feira (24),
Moro esteve emMinas Gerais e
participou de um almoço com
o governador Romeu Zema
(Novo). O líder do Podemos
na Câmara, Igor Timo (MG),
também compareceu à reunião
e semostrou esperançoso com
a possibilidade de Zema abrir

palanque para o ex-ministro.
“Para ganhar o Brasil tem
que ganhar Minas”, disse o
deputado numa referência ao
fato de o Estado ser o segundo
maior colégio eleitoral do País,
depois de São Paulo.

O Novo lançou a candida-
tura do cientista político Luiz
Felipe d’Ávila à Presidência.
Timo avalia, no entanto, que
isso não deve impedir Moro de
ter palanque em Minas. “Existe
uma convergência de bandei-
ras e ideais. Aos poucos as
coisas vão se encaixando”, afir-
mou o deputado sobre a possi-
bilidade de aliança entre o go-
vernador e Moro.

Na tentativa de avançar
nesses acordos, Moro e Renata
Abreu estiveram em um jantar,
no começo deste mês, com
Ovasco Resende, presidente
do Patriota. O partido tem ape-
nas seis deputados federais,
mas, se fizer parte da coligação
de Moro, contribui com tempo
de rádio e TV, além de verba
para campanha.

A exemplo dos outros par-
tidos, Resende não fechou as
portas para o ex-juiz da Lava-

Jato, mas também não se com-
prometeu a aderir à campa-
nha dele. “A questão é o
tempo, porque estamos rees-
truturando o partido em nível
nacional. E ele também está
fazendo sua estrutura para pre-
sidente da República”, afirmou.

Uma ala do Patriota tam-
bém tentou filiar Bolsonaro,
mas a disputa interna na le-
genda impediu que o plano
fosse adiante. Antes, o sena-
dor Flávio Bolsonaro, disposto
a ajudar o pai, já havia en-
trado no Patriota. Flávio vai sair
do partido, porém, logo depois
que o presidente se filiar ao PL
de Valdemar Costa Neto. A
cerimônia está prevista para a
próxima terça-feira, 30, em Bra-
sília.

Muito antes de Moro se filiar
ao Podemos o União Brasil já
acompanhava seus movimen-
tos. Nas fileiras do DEM o ali-
ado do ex-juiz é o ex-ministro
da Saúde Luiz Henrique Man-
detta (DEM). Os dois trabalha-
ram juntos no governo Bolso-
naro e viraram rivais do presi-
dente. As informações são do
jornal O Estado de S. Paulo.
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Senador Davi Alcolumbre cede e
anuncia que sabatina de André

Mendonça, indicado por Bolsonaro ao
Supremo, será na semana que vem.

Isac Nóbrega/PR

Mendonça foi indicado em julho por Bolsonaro para o STF.

O presidente da CCJ (Co-
missão de Constituição

e Justiça) do Senado, Davi
Alcolumbre (DEM-AP), anun-
ciou nesta quarta-feira (24)
que vai pautar para a pró-
xima semana a sabatina de
André Mendonça para o STF
(Supremo Tribunal Federal).
Segundo Davi, os parlamen-
tares devem votar outras
nove indicações pendentes
de deliberação no colegiado.
O presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco, convocou
esforço concentrado entre os
dias 30 de novembro e 2 de
dezembro para que a Casa
analise todas as mensagens
que designam autoridades
para cargos públicos.

“Vou seguir integralmente
a decisão do presidente Ro-
drigo Pacheco de, no esforço
concentrado, com o quórum
adequado, fazermos a sa-
bina de todas as autoridades
que estão indicadas na co-
missão. Como temos dez
autoridades na comissão e
outras autoridades em ou-
tras comissões, vamos fa-
zer um calendário para não
atrapalhar as sabatinas da
CCJ, da Comissão de Assun-
tos Econômicos, da Comis-
são de Relações Exteriores e
do Plenário”, afirmou.

A indicação de André
Mendonça ao STF foi pu-
blicada no Diário Oficial da
União no dia 13 de julho. A
mensagem (MSF 36/2021)
chegou à CCJ no dia 18
de agosto e desde então
aguarda a designação de um
relator. Ao longo de quase
quatro meses, senadores
cobraram a sabatina do
indicado, que já comandou a
Advocacia-Geral da União e
o Ministério da Justiça. Oito
parlamentares demonstram
interesse em relatar a maté-
ria.

Durante a reunião desta
quarta-feira, Davi Alcolumbre
classificou como “um emba-
raço” os apelos feitos por
parlamentares para a reali-
zação da sabatina de André
Mendonça. Para ele, a defi-
nição sobre a pauta das co-
missões e do Plenário do Se-
nado cabe aos respectivos
presidentes.

“Há um apelo constante.
Tenho sido criticado pela
não deliberação da comis-
são. Mas o próprio STF
decidiu sobre a prerrogativa
de cada instituição do Se-
nado Federal quando ques-
tionado sobre prazos de de-
liberação. Cabe aos presi-
dentes das comissões fazer
a pauta. Cada presidente
tem autonomia e autoridade.
Cada um faz sua pauta”, afir-
mou.

O presidente da CCJ
disse que se sentiu-se pes-
soalmente ofendido pelas
cobranças em algumas situ-
ações. Sem citar nomes, ele
revelou que alguns críticos
atribuíram a demora para
a realização da sabatina a
divergências religiosas. Davi
Alcolumbre é judeu, e André
Mendonça é evangélico.

“Confesso que pessoal-
mente me senti ofendido.
Chegaram a envolver a mi-
nha religião. Chegaram ao
cúmulo de levantar a questão
religiosa sobre a sabatina de
uma autoridade na CCJ, que
nunca teve o critério religi-
oso. Minha origem é judaica.
Um judeu perseguindo um
evangélico? O Estado brasi-
leiro é laico. Está na Consti-
tuição”, advertiu.

Davi Alcolumbre ressal-
tou que, além de André Men-
donça, outras nove autorida-
des indicadas para cargos
públicos aguardam delibera-
ção na CCJ (veja nomes ao

final deste texto). São va-
gas para o Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), o Con-
selho Nacional do Ministério
Público (CNMP) e o Tribunal
Superior do Trabalho (TST).
Mais seis nomes já sabati-
nados pelo colegiado aguar-
dam deliberação do Plená-
rio. O presidente da comis-
são lamentou que a votação
dessas mensagens não te-
nha sido alvo de cobranças
pelos parlamentares.

“Há quatro meses, eu sou
o grande responsável por
não fazer a sabatina de um
indicado. Mas não vejo nin-
guém cobrando CNJ ou TST.
Parece que só tem uma indi-
cação na comissão. Temos
dez indicações, e há uma ân-
sia coletiva de fazer a co-
brança de uma única indica-
ção para um único tribunal”,
criticou.

Davi afirmou ainda que,
se dependesse dele, a indi-
cação de André Mendonça
seria a última a ser votada
pela CCJ durante o esforço
concentrado. Segundo o
presidente, seria preferível
priorizar a deliberação sobre
autoridades que têm man-
dato com prazo certo a cum-

prir em órgãos como o CNJ
e o CNMP.

“Se tivesse que utilizar
um critério razoável, eu pre-
feriria pessoalmente sabati-
nar as autoridades que cum-
prem um período de man-
dato. Tanto a indicação para
o TST quanto para o STF
são cargos vitalícios. Eu op-
taria por colocar neste pri-
meiromomento todos os car-
gos que dispõem de prazo.
Muitas vezes, tribunais supe-
riores já ficaram sem ter a
vaga preenchida, mas conti-
nuaram suas atividades nor-
mais com menos um, menos
dois, menos três ou até me-
nos quatro ministros. Isso
não atrapalhou o desenrolar
da atuação do tribunal”, pon-
derou.

Davi Alcolumbre ainda
não definiu quando espe-
cificamente será votada a
indicação de André Men-
donça. Mas os senadores
Alvaro Dias (Podemos-PR)
e Eduardo Girão (Podemos-
CE) sugeriram que a saba-
tina ocorra na próxima terça-
feira (30), quando se celebra
o Dia do Evangélico. As
informações são da Agência
Senado.
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A cúpula do Congresso Nacional age
para manter em segredo os nomes dos
deputados e senadores beneficiados

com emendas de relator.
Reprodução

Supremo Tribunal Federal suspendeu a execução dessas verbas e
determinou a divulgação das informações.

A cúpula do Congresso Na-
cional age paramanter em

segredo os nomes dos de-
putados e senadores benefi-
ciados com emendas de re-
lator relativas a 2020 e 2021,
mesmo após a decisão do
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) que suspendeu a execu-
ção dessas verbas e determi-
nou a divulgação das informa-
ções. Esses repasses de di-
nheiro público estão no centro
do orçamento secreto, meca-
nismo usado pelo governo de
Jair Bolsonaro para distribuir
bilhões de reais a um grupo
de parlamentares, com o obje-
tivo de aprovar projetos de in-
teresse do Palácio do Planalto.

Na liminar que determinou
a ”ampla publicidade” dos re-
passes, a ministra Rosa We-
ber, do Supremo, estabeleceu
que os nomes dos parlamen-
tares beneficiados devem ser
divulgados, incluindo os valo-
res que já foram pagos. A mi-
nistra escreveu que “o regra-
mento pertinente às emendas
do relator (RP 9) distancia-se
dos ideais republicanos, tor-
nando imperscrutável a identi-
ficação dos parlamentares re-
querentes e destinatários fi-
nais das despesas nelas pre-
vistas, em relação aos quais,
por meio do identificador RP
9, recai o signo do mistério”.
A decisão da magistrada foi
referendada pelo plenário da
Corte, por 8 votos a 2, mas
a cúpula do Legislativo e do
Executivo se prepara para dri-
blar a ordem por meio de ar-
tifícios jurídicos que envolvem
justamente a informalidade do
esquema de loteamento do or-
çamento em troca de apoio.

Os presidentes da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-AL), e
do Senado, Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), deram declara-
ções públicas nesse sentido
entre a semana passada e na
segunda-feira, 22. De acordo
com eles, não é possível

identificar e divulgar os padri-
nhos das emendas de relator
relativas a 2020 e 2021 porque
a lei não previa esse nível de
transparência no passado.

Para especialistas e técni-
cos de órgãos de controle, no
entanto, o governo e o Con-
gresso são obrigados a dar
transparência a essas indica-
ções e a todos os critérios ado-
tados para aprovação e execu-
ção das emendas, incluindo a
digital de quem indicou o re-
curso.

Segundo o jornal O Estado
de S. Paulo, Pacheco deve
procurar os ministros do STF
para sustentar a brecha que li-
mitaria a transparência do pas-
sado e prometer que os padri-
nhos serão identificados ape-
nas a partir do Orçamento de
2022, em uma tentativa demo-
dular a decisão do STF. O pre-
sidente do Senado se reuniu
na última semana com o pre-
sidente do Supremo, Luiz Fux,
e deve conversar com outros
ministros nos próximos dias.

”A origem dessas emen-
das é o relator-geral do Or-
çamento. Não há obrigatori-
edade legal de se identificar
como e por que o relator-geral
definiu tal ou qual emenda
para tal ou qual município”,
disse Pacheco durante evento
da Associação Comercial de
São Paulo (ACSP), na capi-
tal paulista, na segunda-feira.
O presidente do Senado de-
fende limitar a transparência à
divulgação do beneficiário fi-
nal do recurso, mas não abre
mão de manter em segredo
quem apadrinhou a verba.
”Isso não era exigido pela lei
até então, nem por isso era
uma emenda que fosse oculta,
absolutamente não é.”

Na semana passada, o
presidente da Câmara falou no
mesmo sentido. Ao citar o
impasse, Lira usou uma regra
de mudança tributária como
exemplo para defender a invi-

abilidade de dar toda a trans-
parência ao que já passou. ”A
gente está discutindo no in-
tuito de cumprir-se a decisão
namedida da sua exequidade.
A gente não pode é, por exem-
plo, se uma empresa que tem
um sistema de um Simples,
declara o Imposto de Renda
de um jeito, você fazer uma
lei agora e pedir para ela re-
troagir”, disse o deputado na
última quinta-feira, 18.

Uma das brechas usadas
por Lira e Pacheco para justi-
ficar não dar a transparência
exigida pelo Supremo é a falta
de uma indicação formal por
parte do parlamentar benefici-
ado. Como o Estadão revelou
na série de reportagens inici-
ada em maio, as emendas de
relator-geral do orçamento de
2020, em parte, foram direci-
onadas atendendo pedidos in-
dividuais feitos por deputados
e senadores, registrados em
ofícios. Depois que o meca-
nismo foi revelado, porém, o
Congresso concentrou os pe-
didos no relator-geral do orça-
mento de 2021, senador Már-
cio Bittar (PSL-AC), cortando
as solicitações diretas.

Assim, uma solução aven-
tada no Palácio do Planalto
é dar publicidade apenas aos
ofícios do relator-geral e ale-

gar que, formalmente, desco-
nhece os nomes dos deputa-
dos e senadores solicitantes
desses repasses – apesar de
essas informações serem co-
nhecidas informalmente, pois
fazem parte da articulação do
Executivo com o Legislativo.
O Congresso, por sua vez,
também alega não ter as in-
formações centralizadas. O
Supremo não intimou direta-
mente o relator-geral a apre-
sentar os nomes dos par-
lamentares, que nesse jogo
de empurra poderão continuar
em segredo.

Tanto Pacheco quanto Lira
defendem a retomada da exe-
cução das emendas de re-
lator suspensas pelo STF. A
Polícia Federal pediu ao Su-
premo para investigar suspei-
tas de desvios de dinheiro pú-
blico por meio do orçamento
secreto. Para convencer os
ministros da Corte, a cúpula
do Congresso promete apre-
sentar um projeto de resolu-
ção para alterar o mecanismo
de indicação das emendas de
relator (RP-9) a partir do Orça-
mento de 2022. As informa-
ções são do jornal O Estado
de S. Paulo.
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Ataque hacker a aplicativo das prévias
do PSDB é “plausível”, diz fundação

que desenvolveu a ferramenta.
Divulgação

Disputam as prévias o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio, Eduardo
Leite (governador do Rio Grande do Sul), e João Doria (governador
de São Paulo).

N omeio do impasse que
envolve as prévias do

PSDB, a Faurgs (Fundação
de Apoio da Universidade
Federal do Rio Grande do
Sul), responsável pela fer-
ramenta on line de votação,
considerou ser “muito plau-
sível” ter ocorrido um ata-
que de hackers ao aplica-
tivo usado no domingo pe-
los filiados. Na avaliação da
Faurgs, o problema que im-
pediu o funcionamento do
aplicativo de votação das
prévias teve como causa
mais provável um “conges-
tionamento de acessos in-
compatível com o número
de eleitores cadastrados”.

Mesmo reconhecendo a
possibilidade de ter havido
um problema de invasão
no domingo, o PSDB se-
gue em busca de uma so-
lução para dar prossegui-
mento às prévias para es-
colher o pré-candidato da
legenda à Presidência. O
partido tenta encontrar uma
nova empresa para ofere-
cer um aplicativo seguro
de votação, mas as primei-
ras tentativas não resistiram
ao chamado “teste de es-
tresse” para ver a capaci-
dade de suporte aos ata-
ques. Os primeiros tes-
tes feitos durante a ma-
drugada desta quarta-feira
(24), não foram conside-
rados “totalmente satisfató-
rios” pelo comando do par-
tido.

Por causa disso, a no-
vela da votação das prévias
presidenciais voltou à es-
taca zero e ainda não há
prazo para a retomada da
votação. Além do desafio
tecnológico, racha entre os
pré-candidatos e pressão
interna, os tucanos terão
de lidar ainda com a judi-
cialização da disputa. Aci-

onado por um filiado do
PSDB, o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) determinou
que o partido esclareça to-
dos os problemas identifi-
cados no processo das pré-
vias em até 10 dias.

A decisão doministro do
TSE Benedito Gonçalves foi
motivada por um mandado
de segurança apresentado
por Gustavo Futagami da
Silva, advogado filiado à si-
gla e ligado à Juventude
do PSDB. Omandado pede
que as prévias sejam sus-
pensas até que as falhas
apresentadas durante a vo-
tação sejam solucionadas.
Na prática, porém, o pleito
interno já foi suspenso pelo
comando do partido, que
partiu para o “plano C”, tes-
tando mais uma empresa,
agora de Brasília.

No pedido, Silva alegou
que o problema no aplica-
tivo original, desenvolvido
pela Fundação de Apoio
à Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (Faurgs),
feriu “o direito líquido e
certo do filiado de escolher,
através do voto, o próximo
presidenciável do PSDB”. A
direção do partido informou
que “quando notificado, o
PSDB solicitará nota téc-
nica à Faurgs” sobre as ex-
plicações pedidas.

Depois que o aplicativo
da Faurgs apresentou fa-
lhas nas prévias de do-
mingo, o PSDB decidiu pro-
curar outra empresa para
executar o serviço. A pri-
meira opção foi a Relata-
soft, mas havia a condição
de que o aplicativo supor-
tasse bem o “teste de es-
tresse” do sistema ao qual
seria submetido. Mas, se-
gundo o PSDB, os resulta-
dos atingidos não foram su-
ficientes para sua adoção.

“Em relação à empresa
de votação eletrônica para
as prévias do PSDB, os
testes realizados durante
toda noite e madrugada
não foram totalmente satis-
fatórios. Em reuniões con-
firmadas já para o início
dessa manhã, o PSDB e
campanhas já programam
testes com a nova empresa.
Outras entidades também
já estão contatadas”, in-
forma nota oficial da le-
genda.

Como “plano C”, os tu-
canos recorreram às “abe-
lhas” para tentar solucionar
o problema. O aplicativo
que estava sendo testado
pelo PSDB nesta quarta-
feira é da plataforma Bee-
voter, de Brasília. No seu
portfólio, a empresa diz que
“atua no mercado há mais
de uma década em vota-
ções à distância, visando
sempre a segurança, in-
tegridade, transparência e
principalmente a satisfação
dos clientes”.

A empresa afirma ainda
já ter realizado “mais de
uma centena de pleitos
eleitorais, desde pequenas
eleições com poucas deze-
nas de votantes até pleitos

com mais de um milhão de
eleitores”.

O problema prolonga o
desgaste enfrentado pelo
PSDB por não conseguir
um desfecho para suas pré-
vias presidenciais. Dispu-
tam as prévias os gover-
nadores João Doria (São
Paulo), Eduardo Leite (Rio
Grande do Sul) e o ex-
prefeito de Manaus Arthur
Virgílio. E os três candida-
tos têm deixado clara sua
pressa para que uma solu-
ção seja encontrada o mais
rápido possível, justamente
para minimizar o prejuízo
político causado à imagem
do partido.

Além disso, os tucanos
têm se desgastado interna-
mente com a divisão entre
os grupos que apoiam es-
pecialmente as campanhas
de Doria e Leite. O esco-
lhido pelas prévias terá o
desafio de, antes de impul-
sionar sua campanha pre-
sidencial, curar as feridas
causadas entre os tucanos
por conta do acirramento
da disputa pela vaga de
candidato. As informações
são do jornal O Estado de
S. Paulo.
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Governadores preparam ação no
Supremo para garantir pagamentos caso
a PEC dos Precatórios seja aprovada.

Pedro França/Agência Senado

Relatório da PEC foi lido na manhã desta quarta-feira (24) na Comis-
são de Constituição de Justiça (CCJ) do Senado.

G overnadores de Esta-
dos que esperam o

pagamento de dívidas li-
gadas ao antigo Fundef
(fundo de financiamento
à educação básica ante-
rior ao Fundeb) preparam
uma ação no STF (Su-
premo Tribunal Federal)
para garantir os repasses
em 2022 se a PEC (Pro-
posta de Emenda à Cons-
tituição) dos Precatórios
for aprovada como está.

A pressão de governa-
dores se soma a uma arti-
culação no Senado para
tirar os precatórios do
Fundef do teto de gastos,
a regra que impede que
as despesas cresçam em
ritmo superior à inflação.
Os pagamentos previstos
para essas dívidas em
2022 somam cerca de
R$ 16 bilhões. O argu-
mento é que, como os
repasses do fundo estão
fora do teto, as sentenças
judiciais derivadas desse
financiamento também
poderiam ficar fora da
limitação.

Técnicos e parlamenta-
res do Congresso questio-
nam a possibilidade de o
limite para pagamento de
precatórios imposto pela
PEC acabar inviabilizando
os repasses ligados ao
antigo Fundef. Com a
limitação das despesas
com sentenças judiciais,
os precatórios preferenci-
ais poderiam ocupar todo
o subteto estabelecido.

A consultoria de Orça-
mento da Câmara aponta
um risco de os precató-
rios do Fundef não se-

rem pagos se houver au-
mento dos chamados pre-
catórios ”superpreferenci-
ais”. Conforme a PEC,
os Estados deverão rece-
ber 40% dos precatórios
do Fundef em 2022, o que
equivale a um total de R$
6,5 bilhões. Os benefi-
ciados são Bahia, Ceará,
Pernambuco e Amazonas.
Bahia e Ceará são os que
têm a maior parte para
receber e atualmente são
governados por oposito-
res do presidente Jair Bol-
sonaro.

Na proposta, o pa-
gamento das sentenças
judiciais ficará limitado a
R$ 40,4 bilhões, mas os
valores serão repassados
prioritariamente para as
requisições de pequeno
valor (RPV), calculadas
em R$ 20,5 bilhões, e aos
chamados precatórios su-
perpreferenciais (idosos,
pessoas com deficiência
e portadores de doença
grave). O pagamento dos
40% do Fundef só estará
garantido se as despesas
superpreferenciais não ex-
cederem R$ 13,9 bilhões
no próximo ano, diz a
consultoria.

Cálculos do governo
da Bahia demonstram que
o pagamento com as re-
quisições de pequeno va-
lor somam R$ 26 bilhões
em2022, ou seja, compro-
metendo ainda mais os re-
passes para o Fundef. Há
pressão para a transferên-
cia desses recursos, pois
60% é direcionado para
professores. ”Se não ti-
rar os precatórios do Fun-

def do teto, o governo não
tem votos para aprovar a
PEC no Senado”, disse
o presidente da Comissão
de Assuntos Econômicos
(CAE) da Casa, Otto Alen-
car (BA).

Mais cedo, o líder do
governo e relator da PEC
no Senado, Fernando Be-
zerra (MDB-PE), prometeu
buscar números e infor-
mações para convencer
os senadores do PSD de
que é possível garantir os
precatórios do antigo Fun-
def com os limites da PEC.
Uma nova reunião entre
Bezerra e a bancada do
PSD, a segunda maior da
Casa, deve ocorrer na pró-
xima segunda-feira (29).

Senadores pediram
aperfeiçoamentos na PEC
dos Precatórios, cujo re-
latório foi lido na manhã
desta quarta-feira (24) na
Comissão de Constituição
de Justiça (CCJ) do Se-
nado. A PEC abre espaço
fiscal no Orçamento de
2022 para o pagamento
do programa social bati-
zado como Auxílio Brasil,

sucessor do Bolsa Fa-
mília. Para isso, altera
a base de correção do
teto de gastos previsto
na Emenda Constitucional
95 e adia o pagamento
de parte dos precatórios
(dívidas de União, estados
e municípios oriundas de
sentenças transitadas em
julgado).

Após a leitura do relató-
rio pelo líder do Governo
no Senado, Fernando
Bezerra Coelho (MDB-
PE), o presidente da CCJ,
senador Davi Alcolumbre
(DEM-AP), atendeu a pe-
didos de vários senadores
e concedeu vista coletiva
de uma semana, para
que o parecer possa ser
analisado. A previsão é
que ele seja votado já na
próxima terça-feira (30).
As informações são do jor-
nal O Estado de S. Paulo
e da Agência Senado.
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Projeto de lei quer acabar com
porte de arma de fiscais do Ibama.

Agência Senado

O senador Telmário Mota (PROS-RR) é autor do projeto de lei
333/2020.

F iscais do Ibama que
atuam diretamente em

campo correm o risco de per-
derem o direito de portarem
armas de fogo, um direito
que hoje está previsto em
lei. Projeto de lei previsto
para ser apreciado pela Co-
missão de Meio Ambiente do
Senado nesta quarta-feira,
24, prevê que esse direito
seja revogado.

O projeto de lei 333/2020,
do senador Telmário Mota
(PROS/RR), se apoia no ar-
gumento de que o direito
dos agentes do Ibama de
portarem armas estaria ba-
seado hoje apenas em um
artigo da Lei de Proteção à
Fauna (Lei 5.197, de 3 de
janeiro de 1967), mas que
a atuação armada não fica-
ria limitada apenas a ope-
rações que tenham essa fi-
nalidade. Segundo Mota, a
lei prevê que todos os funci-
onários públicos, no exercí-
cio da fiscalização da caça,
são equiparados aos agen-
tes de segurança pública, ou
seja, podem ter porte de ar-
mas. “Como a legislação
confere ao Ibama a compe-
tência para fiscalizar a caça,
seus agentes se aproveitam
dessa brecha legal e fazem
uso ostensivo e intimidador
de armas de fogomesmo em
operações que nada tem a
ver com caça”, afirma o se-
nador.

Segundo Telmário Mota,
“a combinação do Estatuto
do Desarmamento com a
Lei de Proteção à Fauna
acaba garantindo o indese-
jável porte de armas” aos
agentes do Ibama. “Sob o
pretexto de combater o des-
matamento, a autarquia am-
biental federal vem promo-
vendo um verdadeiro terror
contra trabalhadores da flo-
resta. Com ações truculen-
tas e policialescas, os agen-
tes do Ibama se apresentam

ostensivamente armados em
suas incursões nas comuni-
dades, intimidando pessoas
comuns e as impedindo de
exercer atividades tradicio-
nais que garantem seu sus-
tento e o de suas famílias”,
diz o parlamentar.

O senador afirma ainda
que “o abuso nas aborda-
gens dos fiscais do Ibama é
bastante conhecido em Ro-
raima e em toda a Amazô-
nia”, pelo fato destes esta-
rem armados. “De tanto
sofrer humilhações, agres-
sões verbais e até físicas,
as pessoas que residem e
trabalham nas regiões alvo
das operações de fiscaliza-
ção ambiental estão revolta-
das”, afirma Mota. “O clima
fica mais tenso a cada dia
e crescem as preocupações
com reações que podem le-
var a uma guerra entre a po-
pulação local e os agentes
públicos.”

Durante as suas opera-
ções, os agentes do Ibama
têm garantido, por lei, o di-
reito de portarem armas, da-
rem voz de prisão e fazerem
aplicações de multas. Na
maior parte dessas opera-
ções, comomedida de segu-
rança e reforço, os agentes
são acompanhados de poli-
ciais militares, policiais fede-
rais e agentes da Força Naci-
onal. De acordo com o sena-
dor, esse trabalho de apoio
seria o suficiente para deixar
os agentes desarmados.

“Se há algum grau de
risco em sua atividade, é per-
feitamente possível requisitar
o apoio de forças policiais
para a garantia da segurança
dos agentes de fiscalização”,
justifica Mota.

Para Maurício Guetta,
consultor jurídico do Instituto
Socioambiental (ISA), o pro-
jeto de lei, na prática, acaba
com a fiscalização. “Nos três
anos de governo Bolsonaro,

ao mesmo tempo em que a
fiscalização do Ibama caiu
vertiginosamente, a caça
ilegal se tornou a rotina e o
desmatamento da Amazônia
subiu de forma contínua e
assustadora. O PL atenta
contra o Ibama, inviabiliza
sua atuação e privilegia o
crime ambiental”, diz.

O senador Fabiano Con-
tarato (Rede-ES) emitiu um
parecer contrário ao pro-
jeto e pede a sua rejei-
ção. “Talvez, o exercício do
nosso mandato parlamentar
nos faça esquecer ou desco-
nhecer como é o Brasil real.
Mais ainda aquele Brasil das
regiões remotas, onde o Es-
tado é ausente ou precário,
e a selvageria e a bala cons-
tituem norma. Não somos
nós, senadores, que esta-
mos lá, enfrentando o desco-
nhecido, a marginalidade, o
tráfico de drogas, a extração
clandestina de madeira, a
caça de animais e o garimpo
ilegal”, declarou Contarato.
“Não somos nós que diutur-
namente expomos nossas vi-
das em ações de fiscalização
por vezes ‘vazadas’, sujeitos
a tocaias e emboscadas.”

Para justificar seu pro-
jeto de lei, o senador Tel-
mário Mota menciona um
caso ocorrido em 31 de ja-

neiro de 2020, quando foi
morto em Rorainópolis o ma-
deireiro Francisco Viana da
Conceição, de 52 anos de
idade, conhecido como Ne-
guinho. Segundo o senador,
“a tragédia foi consequência
de uma operação empreen-
dida pelo Ibama”.

Ocorre que a operação
que resultou na morte do
madeireiro era realizada em
conjunto pelo Ibama e a Polí-
cia Militar de Roraima. Como
lembra o senador Fabiano
Contarato, naquela ocasião,
a equipe do Ibama que parti-
cipava da operação não es-
tava armada. “Como reco-
nhecido pela própria Polícia
Militar, no supracitado rela-
tório de ocorrência, os po-
liciais atiraram em reação,
após terem sido recebidos
a tiros pelos criminosos, se-
gundo consta do relatório
da Polícia Militar”, diz Con-
tarato. “Evidencia-se, as-
sim, que o contexto da ação
era uma ocorrência de fla-
grante de crime e que a re-
ação dos policiais foi propor-
cional e em resposta à inves-
tida de criminosos, não ape-
nas para coibir a ação delitu-
osa, como para defenderem
suas vidas.” As informações
são do jornal O Estado de S.
Paulo.
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Mesmo presa, Flordelis fica noiva
de produtor musical de 25 anos.

Reprodução

Flordelis posa com o produtor Allan Soares na festa de seu aniversá-
rio.

Mesmo com a condenação de dois dos
filhos, Flordelis permanece acusada de ser
a mandante do assassinato do seu marido.

Divulgação

Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas Cézar dos Santos de Souza
foram denunciados pelo MP por envolvimento no assassinato.

M esmo presa, a ex-
deputada federal Flor-

delis, 60 anos, ficou noiva do
produtor musical Allan Soares.
Não houve um anúncio oficial,
mas Allan, 25 anos, atualizou
o rótulo de relacionamento em
seu perfil no Instagram nesta
quarta-feira (24). Ao lado da
palavra “noivo”, ele publicou o
ícone de uma aliança.

Os dois assumiram o re-
lacionamento em fevereiro
deste ano, quando Flordelis
já era a principal investigada
pelo assassinato do pastor An-
derson do Carmo, na época,
marido dela. Apesar disso,
desde que o relacionamento
se tornou público, Soares
afirma acreditar na inocência
de Flordelis. Ele também
não esconde o quanto está
apaixonado e se declara com
frequência nas postagens: “É
amor”.

Caso Anderson

Coincidência ou não, o
caso que gerou a cassação de
Flordelis, em agosto de 2021,
voltou a ser assunto nesta
quarta-feira. Dois filhos dela
foram condenados por partici-
pação no assassinato de An-
derson do Carmo. Outras dez
pessoas, inclusive a própria
Flordelis, também respondem
pelo mesmo assassinato, mas
esses julgamentos ainda não
têm data marcada.

O Tribunal do Júri de Ni-
terói (RJ) condenou, no iní-
cio da manhã desta quarta-
feira (24), Flávio dos Santos
Rodrigues, filho biológico da
ex-deputada federal Flordelis,
a 33 anos 2 meses e 20
dias de reclusão em regime
inicialmente fechado por ho-
micídio triplamente qualificado
consumado, porte ilegal de
arma de fogo, uso de docu-
mento ideologicamente falso
e associação criminosa ar-
mada. Ele foi denunciado

como autor dos disparos de
arma de fogo que provoca-
ram a morte do pastor Ander-
son do Carmo de Souza, ma-
rido da ex-parlamentar, morto
a tiros no dia 16 de junho de
2019.

Na mesma sessão de jul-
gamento, Lucas Cezar dos
Santos de Souza, filho adotivo
de Flordelis, foi condenado

por homicídio triplamente qua-
lificado a sete anos e seis me-
ses de prisão em regime inici-
almente fechado. Ele foi acu-
sado de ter sido o responsável
por adquirir a arma usada no
assassinato do pastor. As in-
formações são do jornal Cor-
reio Braziliense e do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro.

D ois dos filhos da ex-
deputada Flordelis foram

condenados nesta quarta-
feira (24) por envolvimento na
morte do pastor Anderson do
Carmo, em junho de 2019.

Flávio dos Santos Rodri-
gues, acusado de atirar no pa-
drasto, foi condenado a 33
anos e dois meses de prisão
por homicídio triplamente qua-
lificado, porte ilegal de arma,
uso de documento ilegal e as-
sociação criminosa armada.

Já Lucas Cézar dos Santos
Souza, apontado por comprar
a arma do crime, foi conde-
nado a sete anos e meio. Fo-
ram 15 horas de julgamento. A
sessão começou na tarde de
terça-feira (23), e a sentença
foi proferida por volta das 5h45
desta quarta-feira. Na noite
desta terça-feira, Lucas afir-
mou que Flávio queria acabar

com o sofrimento da mãe.
Segundo Lucas, Flávio te-

ria contado sobre seu desejo
de acabar com o sofrimento
da mãe numa conversa cerca
de um mês antes do assas-
sinato. Na ocasião, Flávio
também teria dito que Florde-

lis estaria sofrendo por causa
de ”trâmites” de Anderson em
Brasília.

Lucas é apontado pelas in-
vestigações como a pessoa
que ajudou Flávio a comprar a
arma do crime. Contudo, ele
afirmou que não sabia que a

pistola Bersa 9 milímetros se-
ria usada para matar o pastor.

Flávio, filho biológico de
Flordelis, foi denunciado pelo
Ministério Público como o au-
tor dos tiros que causaram a
morte de Anderson do Carmo,
no dia 16 de junho de 2019.
Alémde responder por homicí-
dio triplamente qualificado, ele
será julgado tambémpor porte
de arma de fogo de uso res-
trito.

Lucas Cézar, que é filho
adotivo da ex-deputada, além
de responder pelo homicídio,
é acusado como responsável
por adquirir a arma usada no
assassinato. Anderson, ex-
marido de Flordelis, foi assas-
sinado a tiros em 2019. A ex-
parlamentar é acusada de ser
a mandante do crime.
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Senado aprova repasse de R$ 3,8
bilhões para auxílio ao setor cultural.

Waldemir Barreto/Agência Senado

Texto segue para avaliação da Câmara dos Deputados.

O Senado aprovou
nesta quarta-feira

(24) o projeto de lei
complementar que li-
bera R$ 3,8 bilhões
para amenizar os im-
pactos econômicos e
sociais da pandemia
de Covid-19 no setor
cultural. O texto segue
para Câmara.

Segundo o relator,
senador Eduardo Go-
mes (MDB-TO), o se-
tor cultural foi o primeiro
a parar em decorrên-
cia da atual pandemia
e, possivelmente, será
o último a voltar a ope-
rar.

“Daí a necessidade
de continuar a ajuda,
iniciada em 2020 pela
Lei Aldir Blanc, aos
artistas, aos criado-
res de conteúdo e às
empresas que, juntos,
compõem uma cadeia
econômica equivalente
a 2,67% do Produto
Interno Bruto e que são
responsáveis por cerca
de 5,8% do total de ocu-
pados no País, cerca de
6 milhões de pessoas”,
afirmou o parlamentar.

Gomes ressaltou
que a proposta foi ba-
tizada como Lei Paulo
Gustavo em homena-
gem ao artista, vítima
de Covid-19. “ foi um
exemplo de talento,
alegria, solidariedade
ao próximo e aos mais
necessitados”, afirmou
o relator.

O texto determina
que o montante de R$
3,8 bilhões virá do atual
superávit financeiro do
Fundo Nacional de Cul-
tura (FNC). A União terá
de enviar esse dinheiro
a Estados, Distrito Fe-
deral e municípios para
que seja aplicado “em
ações emergenciais
que visem combater e
mitigar os efeitos da
pandemia de Covid-19
sobre o setor cultural”.
Os recursos terão de
ser liberados por meio
de medida provisória a
ser editada pela Presi-
dência da República.

Do total do orça-
mento, R$ 2,797 bi-
lhões serão destinados
exclusivamente a ações
voltadas ao setor au-
diovisual, no apoio a
produções audiovisu-
ais, salas de cinema,
cineclubes, mostras,
festivais e ações de
capacitação.

O restante, refe-

rente a R$ 1,065 bi-
lhão, será destinado
a ações emergenciais
atendidas pelo FNC em
outras áreas da cultura.
São editais, chamadas
públicas e outras for-
mas de seleção pública
para apoio a projetos
e iniciativas culturais,
inclusive a manutenção
de espaços culturais.
Metade irá para Esta-
dos e DF e a outra me-
tade para municípios e
DF.
Contrapartidas

O projeto determina
que os beneficiários
dos recursos deverão
cumprir contrapartidas,
que podem ser a reali-
zação de exibições gra-
tuitas; atividades desti-
nadas a redes pública
de ensino, ou privada
que tenha estudantes
do ProUni, além de
integrantes de grupos
e coletivos culturais e
de associações comu-
nitárias. Também está

prevista a prestação de
contas sobre utilização
as verbas.

Essas contraparti-
das, tanto para o setor
audiovisual quanto para
os beneficiados por
meio de editais do FNC,
terão que ocorrer em
prazo determinado por
governos e municípios,
de acordo com a situ-
ação epidemiológica e
as medidas de controle
da Covid-19.

Vedação

Com a aprovação da
matéria, Estados, o Dis-
trito Federal e municí-
pios ficam proibidos de
efetuar repasses dos re-
cursos para beneficiá-
rios de ações emergen-
ciais previstas no auxí-
lio de 2020, a Lei Al-
dir Blanc. A intenção,
segundo o texto, é evi-
tar duplicidade de ajuda
financeira nos mesmos
meses de competência.
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Arrecadação do governo federal sobe
quase 5% em outubro, para 178 bilhões
de reais, a maior para o mês em 5 anos.

Marcos Santos/USP Imagens

Qualquer governo se sustenta unicamente via recursos obtidos pela
cobrança de impostos explícitos ou implícitos.

A arrecadação de im-
postos e contribui-

ções federais voltou a
bater recorde e somou
R$ 178,742 bilhões em
outubro. O resultado
representa um aumento
real (descontada a infla-
ção) de 4,92% na com-
paração com o mesmo
mês de 2020.

Em relação a setem-
bro deste ano, houve alta
real de 18,40% no reco-
lhimento de impostos. O
valor arrecadado no mês
passado foi o segundo
maior para meses de ou-
tubro da série histórica,
ficando atrás apenas dos
R$ 188,425 bilhões de
outubro de 2016.

O resultado das recei-
tas veio dentro do inter-
valo de expectativas das
instituições ouvidas pelo
Broadcast Projeções,
que ia de R$ 157,300
bilhões a R$ 182,219
bilhões, com a maioria
apostando em alta de R$
170,90 bilhões.

A Receita Federal des-
tacou a arrecadação ex-
traordinária em outubro
de R$ 5 bilhões com
o Imposto de Renda de
Pessoa Jurídicas (IRPJ)
e da Contribuição So-
cial sobre o Lucro Lí-
quido (CSLL). Em rela-
ção ao mesmo mês do
ano passado, o reco-
lhimento dos dois tribu-
tos teve crescimento real
de 34,8%. O resultado
de outubro também foi
impactado pelo recolhi-
mento de parcelas cuja

cobrança tinha sido adi-
ada do Simples Nacio-
nal.

O resultado de outu-
bro também reflete o au-
mento do Imposto So-
bre Operações Financei-
ras (IOF), com validade
do dia 20 de setembro
em diante. Ao anunciar
a medida, a área econô-
mica informou que o ob-
jetivo era custear o Au-
xílio Brasil em novembro
e dezembro deste ano.
O IOF arrecadou R$ 4,85
bilhões em outubro, com
alta real de 350% sobre o
mesmo mês de 2020.

Embora em alta, os
números da Receita Fe-
deral mostram que a ar-
recadação desacelerou
no mês passado, após
registrar, em outubro, a
menor alta desde feve-
reiro deste ano (na com-
paração com o mesmo
mês do ano anterior).

O secretário especial
da Receita Federal, José
Tostes Neto, destacou há
pouco que a arrecada-
ção federal foi a maior
da série histórica em sete
dos dez primeiros meses
deste ano. “E nos ou-
tros três meses (janeiro,
junho e outubro), o resul-
tado foi o segundo maior
da série”, afirmou. “O
resultado da arrecada-
ção segue trajetória ob-
servada desde agosto de
2020 e pelo 15º mês
consecutivo veio acima
do esperado pelo mer-
cado”, completou.

O secretário especial

da Receita destacou
que a arrecadação fe-
deral já supera R$ 1,9
trilhão nos 12 meses
até outubro. “Mantido
nível de desempenho,
a arrecadação em 2021
será a maior da história,
com contribuição deter-
minante para o restabe-
lecimento do equilíbrio
fiscal”, acrescentou.

Tostes apontou que a
recuperação da econo-
mia brasileira em 2021
levou ao aumento da
arrecadação de pratica-
mente todos os tributos,
como PIS/Cofins, IPI e
PIS/Cofins. “Os números
do Imposto de Renda de
Pessoa Jurídicas (IRPJ)
e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido
(CSLL) são extraordiná-
rios. Foram R$ 336
bilhões arrecadados até
outubro contra R$ 249 bi-
lhões no ano passado,
uma diferença de prati-
camente 35% em termos
reais”, acrescentou.

De acordo com a

Receita, a alta da ar-
recadação neste ano
pode ser explicada pela
melhora no nível de ati-
vidade, com a previsão
do mercado de que o
Produto Interno Bruto
(PIB) cresça próximo de
5% em 2021, contra um
tombo de 4,1% em 2020.

O chefe do Centro
de Estudos Tributários e
Aduaneiros da Receita
Federal, Claudemir Mala-
quias, avaliou há pouco
que a arrecadação fe-
deral de outubro ficou
em linha com a evolução
dos principais indicado-
res da atividade econô-
mica. “Um fato que
chamou atenção neste
mês de outubro foi o
crescimento da base do
Simples, com significa-
tivo acréscimo na base
de contribuintes ativos.
Isso é importante porque
sinaliza que a retomada
da atividade econômica
já está bastante dissemi-
nada em todos os seto-
res”, afirmou.
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Estados temem perda de 26 bilhões de
reais com decisão do Supremo que reduz
o ICMS de energia e telecomunicações.

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Corte decide que percentual cobrado de atividades essenciais não
pode ser superior à alíquota geral. Consumidor será beneficiado.

O Supremo Tribunal
Federal (STF) de-

cidiu que os Estados
não podem cobrar uma
alíquota de ICMS sobre
energia elétrica e teleco-
municações em percen-
tual acima do praticado
em outros produtos. Por
outro lado, não deliberou
sobre a restituição de
valores cobrados indevi-
damente.

A decisão foi tomada
no julgamento de uma lei
de Santa Catarina, mas
tem repercussão geral,
ou seja, deve ser seguida
por juízes e tribunais de
todo o país em casos se-
melhantes. O ICMS é a
principal fonte de receita
dos estados.

A lei catarinense esti-
pula uma alíquota geral
de 17%, mas, no caso de
energia elétrica e serviços
de comunicação, o ICMS
é de 25%. A legislação
foi questionada pelas Lo-
jas Americanas, e o julga-
mento foi no plenário vir-
tual, em que os ministros
do STF não se reúnem,
votando pelo sistema ele-
trônico da Corte.

Pedido de
modulação

No país como um
todo, a alíquota geral
média é de 18%, po-
dendo chegar a pata-
mares superiores a 30%,
dependendo da unidade
da federação.

Os estados conside-
ram a decisão como ba-
que impossível de ser ab-
sorvido em 2022. A redu-
ção da alíquota represen-

taria uma queda de 5,6%,
o equivalente a mais de
R$ 26 bilhões, em ar-
recadação de ICMS, se-
gundo cálculos do Co-
mitê Nacional dos Secre-
tários de Estado de Fa-
zenda (Comsefaz).

Para o consumidor,
porém, a partir da data,
ainda não resolvida, da
entrada em vigor da deci-
são, o efeito chegaria de
imediato:

”Como energia é um
setor regulado, uma re-
dução tributária tem de
ser repassada direta-
mente ao consumidor.
No todo, para os esta-
dos, terá efeito complexo,
porque o ICMS faz um
mínimo de caixa e há
balanços negativos. Do
outro lado, a redução da
alíquota pode ampliar a
base de arrecadação, for-
malizar consumidores”,
avalia Fabio Florentino,
sócio da área de Direito
Tributário do BMA.

André Horta, diretor do
Comsefaz, afirma que a
redução da alíquota re-
presenta “queda de re-
ceita muito grande”, des-
cartando chance de au-
mento na base de arreca-
dação. E diz que os esta-
dos vão pedir modulação
ao STF.

Ela permite delimitar o
efeito das decisões do
Corte, impedindo que te-
nham eficácia retroativa,
valendo apenas a partir
da data de vigência.

”Para 2022, não há
condição de cumprir. Va-
mos pedir modulação de

efeito da decisão e que
isso seja feito de acordo
com o plano plurianual
de cada unidade da fe-
deração. É preciso re-
duzir aos poucos para
os estados não perderem
serviços, cortando posto
de vacinação ou escolas,
por exemplo.”

Os Estados, sustenta
ele, vêm enfrentando “di-
ficuldades tarifárias gra-
ves” e seria preciso haver
compensação:

”Com uma alíquota
média de 18%, para man-
ter a arrecadação seria
preciso elevar em ao me-
nos um ponto percentual
para cobrir a perda.”

No STF, a tese que
prevaleceu foi a do rela-
tor, o ministro Marco Au-
rélio Mello, que se apo-
sentou este ano. “Ado-
tada a seletividade, o cri-
tério não pode ser ou-
tro senão a essenciali-
dade. Surge a contrari-
edade à Constituição Fe-
deral, uma vez inequí-
voco tratar-se de bens
e serviços de primeira

necessidade, a exigir a
carga tributária na razão
inversa da imprescindibi-
lidade”, destacou em seu
voto.

Dizendo que a energia
elétrica e as telecomuni-
cações podem ser consi-
deradas serviços essen-
ciais, tendo em vista se-
rem utilizadas por quase
toda a população.

Ajuste das
normas

Votaram com Marco
Aurélio mais sete minis-
tros: Dias Toffoli, Cármen
Lúcia, Ricardo Lewan-
dowski, Edson Fachin,
Rosa Weber, Luiz Fux e
Nunes Marques.

Toffoli chegou a suge-
rir uma modulação dos
efeitos da decisão, com
a aplicação a partir de
2022, desobrigando as-
sim a devolução do que
foi cobrado a mais até
agora. Nunes Marques
também endossou a mo-
dulação proposta por Tof-
foli.
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Após dois anos da reforma, déficit da
Previdência cresce com a pandemia.

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado negativo já acumula R$ 484,4 bilhões desde 2020, um aumento de 18,6% em relação aos
dois anos anteriores.

A pesar da reforma
que completou dois

anos neste mês, o dé-
ficit da Previdência re-
gistrou no período um
crescimento de 18,6%,
com o impacto da pan-
demia de coronavírus.
O resultado entre a arre-
cadação e o total de be-
nefícios ficou negativo
em R$ 259,1 bilhões,
no ano passado, e em
R$ 225,3 bilhões até os
nove primeiros meses
deste ano.

O saldo negativo já
acumula R$ 484,4 bi-
lhões nesses dois últi-
mos anos e supera, em
termos nominais, o to-
tal do déficit registrado
nos dois anos anterio-
res à reforma. As infor-
mações se referem ao
RGPS (RegimeGeral de
Previdência Social), sis-
tema voltado para os
trabalhadores do setor
privado, e constam do
Boletim Estatístico da
Previdência Social.

A redução na arreca-
dação e o aumento da
despesa com a anteci-
pação do 13º salário do
INSS (Instituto Nacio-
nal do Seguro Social)
são os principais mo-
tivos para o aumento
do rombo. A medida
foi determinada pelo
governo federal para
diminuir os efeitos da
Covid-19 entre os apo-
sentados e pensionis-
tas. Também foi ante-
cipado o pagamento

do BPC (Benefício de
Prestação Continuada)
e do auxílio-doença.

O pagamento des-
sas parcelas, que ge-
ralmente ocorre nas fo-
lhas de agosto e de no-
vembro, provocou au-
mento da despesa no
primeiro semestre. Mas
o Ministério do Traba-
lho e Previdência acre-
dita que isso não acar-
retará efeitos no exercí-
cio de 2021 como um
todo.

“A reforma aprovada
em 2019 trouxe avan-
ços importantes para
a sustentabilidade a
médio e longo prazos
da Previdência Social e
na convergência e equi-
dade entre o Regime
Geral de Previdência
Social (INSS) e o re-
gime próprio dos ser-
vidores públicos fede-
rais”, afirma oministério
em nota.

Contudo, segundo a
pasta, o principal obje-
tivo da reforma era per-

mitir um ritmomais con-
tido de crescimento da
despesa previdenciária
e, consequentemente,
evitar um incremento
explosivo dos déficits
previdenciários, como
vinha ocorrendo havia
algumas décadas.

“Há a projeção de
uma economia expres-
siva a médio e a longo
prazo, bem como a es-
tabilidade da despesa
previdenciária do RGPS
em porcentagem do
PIB durante a década
de 2020”, conclui o
ministério.

Para Joelson Sam-
paio, professor de eco-
nomia da FGV (Fun-
dação Getulio Vargas),
o déficit acumulado
teve impacto provo-
cado pela crise sanitária
nos últimos dois anos.
No entanto, está dentro
do esperado, porque,
com a reforma, tende a
levar muitos anos para
superar.

“A reforma foi impor-

tante para tirar a Previ-
dência de uma trajetória
que seria muito ruim no
médio prazo. Espera-
mos que, com o tempo,
comece a ter uma re-
versão maior, mas isso
não impede que o Bra-
sil tenha que fazer no-
vas mudanças”, afirma
Sampaio.

De forma geral, ele
explica que o déficit
também é histórico.
“Nós teremos resultado
negativo por mais anos,
mas a reforma conse-
guiu reverter uma traje-
tória de crescimento do
rombo que seria muito
pior para o Brasil em
médio prazo. Para a
frente, provavelmente,
vamos ter que voltar a
discutir novas reformas
para acomodar a mu-
dança etária pela qual
o país tem passado ao
longo dos anos”, avalia
o professor da FGV.
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Brasil vai à Suécia receber
primeiros caças Gripen; aviões

chegam ao País só no ano que vem.
Saab/Gripen Brasileiro

Valor do contrato é estimado emUS$ 5,4 bi para total de 36 aeronaves.

A Força Aérea Brasileira
começou a receber

nesta quarta-feira (24),
os primeiros caças F-39E
Gripen operacionais, de
combate, fornecidos pela
empresa sueca Saab. O
lote inicial de quatro jatos
supersônicos foi apresen-
tado à tarde em Linkoping,
no sul da Suécia.

Os aviões não virão ime-
diatamente para o Brasil.
Deverão ser embarcados
em navios cargueiros, de
dois em dois, já montados.
O desembarque, provavel-
mente no porto de Nave-
gantes, em Santa Catarina,
ocorrerá no primeiro trimes-
tre de 2022.

Depois de uma revisão
de três dias, voarão para
Gavião Peixoto, no interior
paulista. Em setembro de
2020 um F-39E já havia sido
entregue à FAB, preparado
para executar testes e tra-
balho de desenvolvimento
no Centro de Ensaios em
Voo mantido pela Saab e
pela Embraer Defesa e Se-
gurança (EDS).

A encomenda total é de
36 caças – 8 deles do mo-
delo F, bipostos. Essa ver-
são de dois lugares, para
ataque especializado e trei-
namento, está sendo pro-
jetada por engenheiros da
EDS e da Saab. Será cons-
truída em Gavião Peixoto.

Acordo
O valor do contrato é es-

timado em cerca de US$
5,4 bilhões ou 39,3 bilhões
de coroas suecas, cobrindo
apoio logístico, armas e si-
muladores. O acordo prevê
ampla transferência de tec-
nologia. O último avião
sairá da linha de montagem

em abril de 2026. O financi-
amento é de 25 anos.

Segundo um oficial da
Aeronáutica ligado ao pro-
grama, o Gripen deve ser
o último caça adquirido de
um fornecedor estrangeiro
pela Força Aérea.

“O próximo, com o qual
vamos ter de nos preocupar
lá pelo ano de 2035, será
todo nacional – da concep-
ção à produção – e o ad-
vento do Gripen será deci-
sivo no processo”, disse o
oficial. Nesta quarta-feira,
24, os F-39E 4101, 4102,
4103 e 4104 foram recebi-
dos formalmente pelo co-
mandante da Aeronáutica,
brigadeiro Carlos Baptista
Jr., depois de uma apre-
sentação técnica para mili-
tares brasileiros e suecos,
que receberam duas aero-
naves do mesmo tipo.

Fazia frio de 7 graus em
Linkoping, sol tímido en-
tre nuvens, na tarde desta
quarta-feira, 24, na linha de
voo dos quatro F-39E pin-
tados no padrão de camu-
flagem das missões de su-
perioridade aérea a que se
destinam: tons de cinza,
para confundir a visão a
grande altitude e longa dis-
tância Uma visão “emocio-
nante” para o comandante
Baptista Jr, ele próprio um
piloto de caça.

A imagem do jato com-
pacto, de desenho fino,
pode vir a ser mais fre-
quente no espaço aéreo
brasileiro do que a resul-
tante da encomenda de 36
anos. Vista sempre como
inicial, a aquisição atual
pode crescer, chegar talvez
até 120 jatos. O assunto é
reservado.

Omantra oficial reza que
a preocupação prioritária é
cumprir a encomenda em
andamento. Fora dos li-
mites formais, todavia, há
sérios estudos a respeito
da contratação de novos lo-
tes do Gripen, com cres-
cente participação da in-
dústria nacional e avanços
tecnológicos. Ao estilo dis-
creto da diplomacia empre-
sarial, a Saab reconhece
a “informação pública” de
que a FAB tem necessidade
de mais de 36 aeronaves.

Para o líder do contrato,
Linus Narby, “o desenvol-
vimento do contrato resul-
tou num vasto programa de
transferência de tecnologia
através de sólidas parce-
rias com empresas brasilei-
ras”. A Saab tem experiên-
cia nesse modelo. O Gri-
pen tem 60 fornecedores
de partes e componentes.

A série E é um pouco
maior que a C, anterior.
Tem raio de alcance de
1.500 km em missão de in-
terceptação. Pode levar 5.7
toneladas de mísseis, fo-
guetes e bombas. Também

é dotado de recursos para
reabastecimento de com-
bustível em voo.

A configuração da FAB
sofreu mudanças, como in-
corporação de duas gran-
des telas digitais no painel
da cabine de pilotagem e o
sistema Link Br2, que for-
nece dados criptografados
e comunicação de voz. Há
mais que isso, na integra-
ção de armas. Essas in-
formações, entretanto, são
consideradas sigilosas.

O F-39E precisa de ape-
nas 15 minutos de preparo
no solo, atendido por ape-
nas 5 técnicos, para ser re-
armado e abastecido entre
uma missão e outra. Além
da facilidade de acesso, a
equipe conta, no compu-
tador de bordo, com um
programa que identifica o
armamento. O custo de
hora de voo é relativamente
baixo, sai por US$ 4,5 mil.
Comparativamente, o avan-
çado caça F-35 Lightining,
omais avançado do arsenal
dos Estados Unidos, con-
some US$ 35 mil a cada
hora.
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Veja 10 cuidados para se
ter na Black Friday.

Pixabay

Varejo investe cada vez mais cedo em campanhas de marketing e
gera aumento dos envios de e-mail marketing.

N este ano, a Black Fri-
day, importante data

para o varejo brasileiro,
é acompanhada por uma
expectativa mais conserva-
dora do setor de comér-
cio, por conta das condi-
ções atuais da atividade
econômica. Ainda assim,
a temporada de megali-
quidação continua sendo
uma importante janela para
os golpistas. Para quem
está montando a ”lista de
desejos”, a recomendação
é acrescentar à lista as dez
dicas da FEBRABAN (Fede-
ração Brasileira de Bancos)
para evitar cair em golpes.

Abordagens por meio de
páginas falsas que simu-
lam e-commerce; promo-
ções falsas enviadas por e-
mails; SMS e mensagens de
WhatsApp; criação de perfis
falsos que investem em mí-
dia para aparecer em pági-
nas; e stories de redes so-
ciais. Estas são as práti-
cas com as quais o con-
sumidor deve redobrar os
cuidados, na avaliação de
Adriano Volpini, diretor da
Comissão Executiva de Pre-
venção a Fraudes da enti-
dade.

”Queremos ajudar a criar
uma forte cultura de pro-
teção de dados em nosso
país, auxiliando nossos cli-
entes no uso de suas in-
formações de modo seguro
no ambiente digital”, afirma,
destacando que as insti-
tuições investem cerca de
R$ 2,5 bilhões em siste-
mas de tecnologia da in-
formação voltados para se-
gurança, valor que corres-
ponde a cerca de 10% dos
gastos totais do setor com
essa área.

Para buscar os melhores
descontos sem cair em en-

genharia social, que mani-
pula o consumidor a forne-
cer informações confidenci-
ais para o roubo de dados
pessoais, as dicas são:

1) Links patrocinados ou
Links fraudados? Para ga-
nhar visibilidade nos resul-
tados de buscas, golpis-
tas têm fraudados ende-
reços (URL). Verifique cui-
dadosamente para garantir
que se trata do site que de-
seja acessar e se há o ”s”
ao final: sites seguros são
iniciados por ”https”.

2) Dê preferência a sites
conhecidos. Verifique a re-
putação de sites não conhe-
cidos, lendo comentários de
clientes que já utilizaram as
plataformas.

3) Não clique em links
desconhecidos. Desconfie
das promoções cujos pre-
ços sejam muito menores
que o valor real do produto,
pois criminosos se utilizam
da empolgação dos consu-
midores em fazer umgrande
negócio para coletar infor-
mações e aplicar golpes que
geram grandes prejuízos.

4) De olho nos formulá-
rios. Cuidado com os sites
que pedem preenchimento
de dados pessoais para ter
acesso às promoções.

5) Use cartões virtuais.
Dê preferência à ferramenta
para as compras on-line.

6) Confira o troco. Che-
que o valor na maquininha
de cartão antes de digitar a
senha

7) Pagar boleto? Se for
pagar a compra por esse
meio, atenção com as infor-
mações sobre empresa be-
neficiária.

8) Vai pagar na maquini-
nha? Após fazer uma com-
pra de maneira presencial,
confira se o cartão devolvido

é realmente o seu.
9) Comprar pela Lan

house? Melhor não! Nunca
use um computador público
ou de um estranho para
efetuar compras e digitar
seus dados bancários.

10) Antivírus em
dia. No computador ou
smartphone, não esqueça
de usar o recurso e só baixar
aplicativos originais.

A advogada Beatriz Cas-
tilho Costa, pesquisadora
do Centro de Tecnologia e
Sociedade (CTS) da FGV Di-
reito Rio, ainda acrescenta
uma décima primeira dica
importante: quando a com-
pra se dá a partir de uma
propaganda com foto, sites
falsos podem simplesmente
copiar a imagem.

Por isso, o consumidor
deve procurar o contato
do fornecedor, informações
dos responsáveis e o ende-
reço de eventual loja física.
Se a compra for por meio de
rede social, dê preferência
aos perfis verificados ou, no
caso de perfis pequenos (a
grande maioria), indicados
por familiares, amigos e
conhecidos.

Apesar da Black Friday

remeter a um dia do ano,
na prática a liquidação co-
meça cada vez mais cedo,
especialmente pelas gigan-
tes varejistas, que investem
em campanhas de marke-
ting na internet. O movi-
mento tem gerado um au-
mento, ao longo dos últi-
mos anos, do uso das cam-
panhas de E-mail Marketing
para promover as ofertas.

Um levantamento da RD
Station, a partir da sua fer-
ramenta em automação de
marketing, mostra que o nú-
mero de e-mails enviados
pela base de 30 mil clien-
tes, até o fim do período da
Black Friday, deve crescer
29% em 2021. A previsão da
startup é alcançar 1,8 bilhão
de envios de ofertas, já in-
cluindo a previsão para este
mês.

Em 2020, foram envia-
dos mais de 1,4 bilhão de
e-mails durante o mês de
novembro, crescimento de
39,79%na comparação com
o ano anterior. Em novem-
bro de 2019, este grupo de
empresas enviou mais 1,25
bilhão de mensagens com
ofertas durante a megaliqui-
dação.
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Ministro do Supremo determina internação
do ex-médico Roger Abdelmassih,

condenado por dezenas de estupros.
Nelson Jr./SCO/STF

Ministro Lewandowski levou em consideração quadro de saúde do ex-médico.

O ministro Ricardo
Lewandowski

concedeu um habeas
corpus para que o
ex-médico Roger Ab-
delmassih possa ser
internado no Hospital
Penitenciário do Es-
tado de São Paulo.
Ele foi condenado a
uma pena de 278 anos
por crimes de estupro
e atentado ao pudor
praticados contra mais
de 70 pacientes e está
preso em Tremembé
(SP).

Segundo o ministro,
considerado o quadro
clínico descrito pela
defesa de Abdelmas-
sih, a autorização para
que ele fosse internado
se mostrou necessária.

”Embora este Rela-
tor reconheça a gravi-
dade dos crimes come-
tidos por Roger Abdel-
massih, faz-se neces-
sário, considerada a si-
tuação conflitante en-
tre relatórios médicos
constantes dos autos”,
disse o ministro na de-
cisão, ”a concessão da
ordem de habeas cor-
pus, de ofício, para,
uma vez mais, determi-
nar a internação ime-
diata do ora paciente
no Hospital Penitenciá-
rio do Estado de São
Paulo”.

Pela decisão de
Lewandowski, o juízo

da 1ª Vara de Exe-
cuções Criminais da
Comarca de Taubaté,
em São Paulo, deverá
solicitar, ”de pronto”,
novo laudo médico-
pericial junto ao Ins-
tituto Médico, Social
e de Criminologia de
São Paulo, ”que de-
verá realizar completa
e exauriente avaliação
clínica do apenado”.

Em agosto, Lewan-
dowski havia negado
um pedido feito pela
defesa do ex-médico
para que ele voltasse a
ter direito à prisão do-
miciliar. Antes disso,
em julho, a 6ª Câmara
Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo
(TJSP) aceitou pedido
do Ministério Público
(MP) estadual e deter-
minou que ele voltasse
a cumprir pena no re-
gime fechado.

Abdelmassih cum-

pre pena na peniten-
ciaria de Tremembé
desde 2010. Em ju-
lho deste ano, teve a
prisão domiciliar sus-
pensa pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo,
que entendeu que a
condição de saúde
dele não dependia de
tratamento em casa.
Em outubro, a decisão
foi mantida.

A prisão domiciliar
de Abdelmassih havia
sido concedida pela
juíza Sueli Zeraik de
Oliveira Armani, já que
um perito apontou uma
piora no estado de
saúde dele e a impossi-
bilidade de tratamento
eficiente estando em
cárcere.

O ex-médico foi con-
denado a 173 anos de
prisão por 48 estupros
de 37 pacientes.

Giu Rugai

Giu Rugai também

teve um benefício con-
cedido pela Justiça.
Foi condenado a 33
anos e 9 meses de pri-
são pelo assassinato
do pai e da madrasta,
em Perdizes, zona
oeste de São Paulo.

O publicitário e ex-
seminarista vai passar
para o regime semia-
berto, tendo direito às
saídas temporárias no
decorrer do ano. A
progressão de pena foi
concedida pela mesma
juíza que havia autori-
zado a prisão domici-
liar a Abdelmassih.

Apesar do parecer
contrário do Ministério
Público, a magistrada
Sueli Zeraik de Oliveira
Armani relatou que o
resultado do exame cri-
minológico de Gil Ru-
gai foi considerado.
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Pilotos de companhias aéreas brasileiras
anunciam greve para segunda-feira.

Reprodução

50% dos funcionários devem continuar trabalhando, segundo sindicato.

O s pilotos e comis-
sários de bordo

das companhias aé-
reas decidiram, nesta
quarta-feira (24), entrar
em greve por tempo
indeterminado a partir
da próxima segunda-
feira (29).

Segundo o Sindicato
Nacional dos Aeronau-
tas (SNA) - que repre-
senta funcionários de
Gol, Latam, Azul, ITA,
Voepass e Latam Cargo
-, 50% dos trabalhado-
res deverão parar por
dia, para manter parte
dos voos operando.

A categoria pede um
aumento de 15% nos
salários, que não foram
reajustados no ano pas-
sado devido à crise da
covid. Ainda de acordo
com o sindicato, as em-
presas ofereceram 3%
de aumento.

A assembleia emque
os trabalhadores deci-
diram deflagrar a greve
ocorreu nesta quarta-
feira, e segundo o pre-
sidente do SNA, co-
mandante Ondino Du-
tra, teve a participação
de cerca de 700 funci-
onários de companhias
aéreas.

O setor da aviação
foi um dos mais atingi-
dos pela crise no ano
passado e ainda não
se recuperou comple-
tamente. Para sobre-
viver ao impacto cau-
sado pela pandemia, as
empresas criaram pro-
gramas de licença não

remunerada - que fo-
ram sendo reduzidos
aos poucos. A Latam
demitiu 2.700 tripulan-
tes, mas voltou a con-
tratar em julho.

Gol e Azul não se
posicionaram. A ITA
não quis comentar o
assunto. A Latam afir-
mou que, por meio
do Sindicato Nacional
das Empresas Aéreas
(SNEA), ”segue em-
penhada em buscar
o entendimento com
todos os tripulantes
para que seja possível
superar de forma con-
junta as consequências
da pandemia”. A em-
presa informou ainda
que todos os seus voos
programados para a
próxima semana estão
mantidos e que infor-
mará se houver alguma
alteração.

Veja nota divulgada
pelo SNA:

”A categoria reivin-
dica unicamente rea-
juste salarial que con-

temple a reposição das
perdas inflacionárias
nos últimos dois anos
— INPC do período
de 1º de dezembro de
2019 a 30 de novembro
de 2021.

Além de apresentar
proposta muito aquém
de recompor as per-
das salariais, já rejei-
tada pela categoria, o
sindicato patronal ainda
negou a ultratividade da
atual CCT, ou seja, não
garantiu a manutenção
das cláusulas atuais da
convenção em caso de
um novo acordo não ter
sido fechado até a data-
base (1º de dezembro).

Desde o início da
pandemia a categoria
nunca parou de traba-
lhar, tendo enfrentado
graves riscos de conta-
minação por covid-19,
e deu sua contribuição
no combate à doença
transportando vacinas,
insumos e equipamen-
tos.

Além disso, pilotos

e comissários deram
colaboração importante
para a recuperação das
empresas aéreas ao
aceitar, de maneira cor-
reta, reduções salariais
e remuneratórias que
perduram até hoje.

Porém é importante
destacar que as pró-
prias empresas apon-
tam em seus informes
ao mercado, assim
como tambémdemons-
tram notícias publica-
das na imprensa, que
o setor aéreo não só
vem se recuperando
aceleradamente como
projeta para o futuro
próximo um cresci-
mento que não condiz
com a intransigência de
impor um achatamento
salarial de toda uma
categoria.

Os pilotos e comis-
sários de voo do Bra-
sil contam com a com-
preensão da sociedade
e com o bom senso
das companhias aéreas
para evitar transtornos.”
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Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden
convida o Brasil para Cúpula pela

Democracia, que visa isolar China e Rússia.
Adam Schultz/The White House

Lista de convidados é razão de controvérsia por incluir outros países
com governos acusados de minar Estado de direito.

O presidente americano,
Joe Biden, anunciou

uma lista com 110 países
convidados para a Cúpula
sobre a Democracia, uma
promessa dos primeiros
dias do democrata na Casa
Branca e que se encaixa
na atual doutrina de política
externa dos EUA, que aponta
a promoção de valores de-
mocráticos e dos direitos
humanos como pilares fun-
damentais.

A cúpula também tem
como objetivo contrapor os
EUA à China, que Biden con-
sidera o principal rival estra-
tégico dos Estados Unidos, e
à Rússia, que não foram con-
vidadas. O convite a Taiwan,
que a China considera uma
província rebelde, provocou
uma dura reação de Pequim.

A composição da lista de
participantes — seja pelas
inclusões ou pelas ausên-
cias — provocou questiona-
mentos. Ali aparecem na-
ções como o Brasil, Polônia
e Índia, declaradas recente-
mente pela organização Idea
(Instituto Internacional para
a Democracia e a Assistên-
cia Eleitoral) como “demo-
cracias em retrocesso”, além
de aliados como o Iraque,
hoje em meio a turbulências
ligadas ao recente processo
eleitoral.

No estudo do Idea, os
próprios EUA apareceram
pela primeira vez como uma
democracia em retrocesso,
por causa dos questiona-
mentos de Donald Trump
ao resultado da eleição
presidencial de 2020 e de
leis aprovadas em estados
governados por republica-
nos que cerceiam o direito
de voto, em especial das
minorias.

Segundo levantamento
feito pelo Fundo Carnegie
para a Paz Internacional,
dos 110 convidados 77 são
considerados “livres”, com
base em um estudo recente

da organização Freedom
House (Brasil e Polônia estão
nessa classificação), 31 são
considerados “parcialmente
livres” (Índia e Paquistão, por
exemplo), e três deles estão
na categoria “não livres”:
Iraque, Angola e República
Democrática do Congo

Não foram apresentados
os critérios para a escolha
dos participantes, mas ana-
listas apontam que eles não
passaram apenas pelos ale-
gados compromissos com a
democracia, mas incluíram
fatores políticos e interes-
ses geopolíticos do governo
americano.

De acordo com a Casa
Branca, a reunião trará “uma
oportunidade para ouvir,
aprender e interagir com
uma ampla gama de atores
cujo apoio e comprometi-
mento é crítico para uma
renovação global da demo-
cracia”.

Além dos governos, se-
rão consultados especialis-
tas de organizações multila-
terais, filantrópicas, da socie-
dade civil e do setor privado,
com as discussões concen-
tradas em três temas cen-
trais: a defesa contra o au-
toritarismo, a luta contra a
corrupção e a promoção do
respeito pelos direitos huma-
nos.

“A equipe de Biden quer
que a reunião de dezem-
bro seja apenas o primeiro
passo no que o governo
aponta como sendo um ‘ano
de ações’. Os momentos
cruciais vão acontecer nos
meses adiante, e girar em
torno de uma mesma ques-
tão: o encontro poderá refor-
çar compromissos e reverter
15 anos de declínio demo-
crático”, diz, em artigo, Ste-
ven Feldstein, pesquisador
do programa de Democra-
cia, Conflito e Governança
do Fundo Carnegie para a
Paz Internacional.

As pautas relacionadas à

defesa de valores democrá-
ticos estavam presentes no
plano de governo do en-
tão candidato Biden, e hoje
balizam algumas das ações
de política externa do presi-
dente democrata.

”Essa é uma batalha en-
tre a utilidade das democra-
cias no século XXI e as auto-
cracias”, afirmou Biden, em
sua primeira entrevista cole-
tiva no cargo, emmarço. ”Te-
mos que provar que a demo-
cracia funciona.”

Isso ajuda a explicar al-
gumas das principais ausên-
cias da lista: a começar
pela China, apontada em
Washington como um sím-
bolo do autoritarismo. A
inclusão de Taiwan ocorre
pouco mais de uma semana
depois da cúpula virtual entre
Biden e o presidente chinês
Xi Jinping. No encontro, o
americano disse que os EUA
não haviam mudado sua po-
lítica para a ilha, com a qual
não mantêm relações diplo-
máticas formais.

”A China mostra sua
firme oposição a este convite
americano às autoridades de
Taiwan”, afirmou em Pequim
o porta-voz do Ministério das
Relações Exteriores, Zhao
Lijian.

Ele declarou ainda que

Taiwan é “parte inalienável
do território chinês”, apon-
tando que as ações america-
nas podem ser vistas como
uma interferência em assun-
tos internos.

Com a Rússia, a outra po-
tência ausente da lista, os
EUAmantêm uma relação de
adversidade, em especial na
Europa, onde os americanos
acusam os russos de amea-
çarem a segurança regional.
Ao comentar a lista, o secre-
tário de Imprensa do Krem-
lin, Dmitry Peskov, disse que
Washington “prefere criar no-
vas linhas divisórias, divi-
dindo os países entre, em
sua opinião, os bons e os
maus”.

Vale notar ainda a au-
sência de aliados america-
nos, como as monarquias do
Golfo Pérsico, além de Egito,
Jordânia e Turquia, que in-
tegra a Otan, a principal
aliança militar do Ocidente.
Dentro da União Europeia,
apenas a Hungria, coman-
dada pelo nacionalista de ul-
tradireita Viktor Orbán, ficou
fora da lista de convidados.
Neste caso, apontam ana-
listas, a decisão da Casa
Branca pode estar relacio-
nada às eleições gerais no
país no ano que vem.
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Pedidos de auxílio-desemprego nos Estados
Unidos caem ao menor nível em 52 anos.

Reprodução

Solicitações têm diminuído desde outubro; números apontam firmeza sustentada da economia do país.

O número de norte-
americanos que

entraram com novos
pedidos de auxílio-
desemprego caiu para
o seu menor patamar
desde 1969 na semana
passada, apontando
para firmeza sustentada
da economia dos Esta-
dos Unidos em um ano
marcado por escassez e
por uma pandemia sem
previsão de término.

Os pedidos iniciais de
auxílio-desemprego re-
cuaram em 71 mil, para
199 mil em dado ajus-
tado sazonalmente, na
semana encerrada em
20 de novembro, infor-
mou o Departamento do
Trabalho nesta quarta-
feira (24). Esse foi o pa-
tamar mais baixo desde
meados de novembro
de 1969. Economistas
consultados pela Reu-
ters projetavam 260 mil
pedidos na semana pas-
sada.

As solicitações têm
diminuído desde outu-
bro, embora o ritmo de
redução tenha recuado
nas últimas semanas, à
medida que os pedidos
se aproximam da média
pré-pandemia de cerca
de 220 mil.

O relatório foi divul-
gado mais cedo devido
ao feriado de Ação de
Graças nos EUA nesta
quinta-feira (25).

Os dados podem
ser afetados durante a
temporada de festas de
fim de ano. Os pedidos

caíram de um recorde
de 6,149 milhões no
início de abril de 2020
e agora estão em uma
faixa considerada con-
sistente com condições
saudáveis do mercado
de trabalho, embora
a forte escassez de
mão de obra causada
pela pandemia esteja
impedindo um cresci-
mento mais rápido do
emprego.

Foram criados 582
mil postos de trabalho
emmédia por mês neste
ano. Havia 10,4 milhões
de vagas abertas ao final
de setembro. A força
de trabalho diminuiu em
3 milhões de pessoas
ante seu patamar pré-
pandemia, mesmo com
o fim dos generosos
benefícios financiados
pelo governo federal, a
reabertura de escolas
para o aprendizado pre-
sencial e um aumento
salarial pelas empresas.

A queda nas solicita-
ções é consistente com
os dados de vendas

no varejo e produção
industrial nos EUA, que
sugerem que a econo-
mia está retomando fô-
lego no quarto trimestre
após uma desacelera-
ção no período de julho
a setembro, quando os
casos de coronavírus
explodiram durante o
verão no Hemisfério
Norte e a escassez se
tornou mais generali-
zada.

Um relatório sepa-
rado do Departamento
do Comércio nesta
quarta-feira confirmou a
forte desaceleração do
crescimento econômico
no terceiro trimestre. O
Produto Interno Bruto
(PIB) dos EUA cresceu
2,1% em taxa anuali-
zada, informou o go-
verno norte-americano
em sua segunda esti-
mativa de crescimento
do PIB para o período.

Esse ainda foi o ritmo
de crescimento mais
lento em mais de um
ano, mas foi revisado
ligeiramente para cima

em relação ao ritmo de
expansão de 2,0% rela-
tado em outubro. Eco-
nomistas consultados
pela Reuters esperavam
que o crescimento do
PIB no terceiro trimes-
tre ficaria em 2,2%. A
economia cresceu a
uma taxa de 6,7% no
segundo trimestre.

A revisão para cima
reflete um ritmo mais
moderado de redução
de estoque do que o
estimado inicialmente,
o que compensou uma
grande queda nos gas-
tos do consumidor.

Mas tudo isso está
no passado. Os gas-
tos do consumidor pa-
recem ter recuperado a
velocidade em outubro,
com as vendas no va-
rejo disparando no mês
passado, conforme os
norte-americanos inicia-
vam mais cedo suas
compras de Natal para
evitar prateleiras vazias
e pagar ainda mais caro
por bens escassos.
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Saiba quem é Olaf Scholz e o que
muda na Alemanha. Saída de Angela
Merkel encerra 16 anos de governo.

Reprodução

Político de 63 anos já foi prefeito de Hamburgo e é o atual ministro
das Finanças da Alemanha.

A pós partidos alemães
apresentarem um

acordo de coalizão que
encerrou formalmente a
era Merkel no país, o novo
chanceler será o político
de centro-esquerda Olaf
Scholz, do Partido Social-
Democrata (SPD).

Com isso, a atual chan-
celer Angela Merkel deixa
o cargo após 16 anos. O
atual ministro das Finan-
ças da Alemanha tomará
posse como chanceler no
próximo mês.

Segundo o acordo
anunciado em Berlim
nesta quarta-feira (24), o
SPD chefiará uma coali-
zão formada pelos Verdes
e pelo Partido Democrá-
tico Liberal, o FDP.

Na vida política, Scholz
tem se posicionado como
um pragmático adepto ao
diálogo – seu estilo po-
lítico não é diferente do
de Merkel. Os dois po-
dem ser considerados se-
melhantes em muitos as-
pectos, apesar de virem
de partidos rivais, anali-
sam especialistas.

“Ele parece calmo, me-
dido, firme”, disse Corinna
Hoerst, pesquisadora sê-
nior do Fundo Alemão
Marshall dos Estados Uni-
dos (GMF) em Bruxelas.

Scholz e Gerhard Sch-
roder, chanceler alemão
de 1998 a 2005, são do
mesmo partido. O prag-
matismo político pode
ser uma semelhança en-
tre os dois governos.
Como chanceler, Schro-
der apresentou a cha-
mada “Agenda 2010”,
uma série de reformas
que foi considerada um

passo importante para
o ambiente de negócios
alemão.

Nesta quarta, Scholz
disse que o governo ale-
mão quer ajudar a criar
uma Europa “forte e sobe-
rana”. Entre as negocia-
ções de seu governo há
a transição para uma ma-
triz energética mais limpa.
Os partidos que formam
a coalização concordaram
em eliminar progressiva-
mente o uso de carvão até
2030 e o chegar ao fim da
geração de energia a par-
tir do gás até 2040.

Política
Em uma fala a repór-

teres, Scholz revelou al-
gumas das prioridades do
seu governo de coalizão.
“Queremos ser ousados
  no que diz respeito ao
clima e à indústria”, afir-
mou.

De perfil moderado,
Scholz pode ser conside-
rado um estranho dentro
de seu partido – ainda
não há sinalização sobre
quais serão os nomes que
serão mais próximos dele
durante o governo.

“A liderança do SPD
é principalmente de es-
querda e, inicialmente,
não o apoiava. Portanto,
não sabemos ainda quem
ele vai reunir em torno
dele e quem vai influenciar
seu estilo de liderança”,
diz Hoerst.

Outra característica
que aproxima Scholz e
Merkel é a preferência
pelo centrismo. “Ela sem-
pre governou do centro
e acho que ele também
tentará fazer isso, mas
também dependerá, é

claro, do que os partidos
da coalizão exigirem”,
disse o vice-diretor do
escritório da GMF em
Berlim, Sudha David-Wilp.

Aos 63 anos, Scholz é
membro vitalício do SPD
e nasceu na antiga Ale-
manha Ocidental – Merkel
nasceu na Alemanha Ori-
ental. Durante o primeiro
governo de coalização de
Merkel, Scholz ocupou o
cargo de ministro do Tra-
balho e Assuntos Sociais.

Em 2011, ele foi eleito
prefeito de Hamburgo –
cargo que exerceu com
alto índice de aprovação
até 2018. Depois de dei-
xar a prefeitura da cidade,
Scholz tornou-se o vice-
chanceler da Alemanha e
braço direito de Merkel ao
longo dos últimos anos
e também no enfrenta-
mento da pandemia.

Foi Scholz quem su-
pervisionou programas de
compensação financeira
da Alemanha para empre-
sas, funcionários e para
aqueles que perderam
renda porque tiveram que
ficar em quarentena.

Mas o homem que
substituirá Merkel também
teve sua cota de proble-
mas políticas ao longo
da carreia – e não é um
nome popular no exterior
como a chanceler. Como
prefeito de Hamburgo, ele
foi criticado por ter lidado
mal com os protestos
violentos que ocorreram
durante uma reunião do
G20 em sua cidade em
2017.

Hamburgo teve cente-
nas de policiais ficaram
feridos em confrontos
com os manifestantes. À
época, Scholz minimizou
o risco potencial das ma-
nifestações e, portanto,
foi culpado pela falta de
preparo da cidade.

Com a coalizão firmada
nesta quarta e com o his-
tórico político de Scholz,
poucos esperam uma mu-
dança radical no topo da
política alemã. “Será uma
mudança porque não ha-
verá mais Merkel. Duvido
que seja grande”, disse
Hoerst.
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Tragédia na Europa: 31 morrem após bote
de imigrantes afundar no Canal da Mancha,
na travessia entre França e Reino Unido.

Reprodução

O Canal da Mancha é uma das rotas de navegação mais movimenta-
das do mundo.

A o menos 31 pes-
soas morreram de-

pois que o bote onde
elas estavam naufra-
gou enquanto tentavam
atravessar o Canal da
Mancha da França para
o Reino Unido, nesta
quarta-feira (24), de
acordo com o prefeito
da cidade de Teteghem.
Segundo o jornal ”La
Voix du Nord”, citando
fontes oficiais, o número
chegou a 33.

As autoridades lo-
cais haviam dito an-
teriormente que cinco
imigrantes haviam se
afogado, mas que era
provável que o número
aumentasse porque vá-
rios dos resgatados se
encontravam em estado
grave.

Franck Dhersin, pre-
feito de Teteghem e vice-
presidente de Transpor-
tes para a Região Norte
da França, foi quem
anunciou as mortes.

O Ministro do Interior
da França, Gerald Dar-
manin, disse que estava
indo para o local. ”Forte
emoção diante da tragé-
dia de numerosas mor-
tes devido ao naufrágio
de um barco de imigran-
tes no Canal da Man-
cha”, escreveu ele em
um tuíte.

Dois helicópteros e
três barcos da polícia ou
de resgate estavam no
local, disseram as auto-
ridades locais.

Um pescador, Nico-

las Margolle, disse que
havia visto dois peque-
nos barcos mais cedo
nesta quarta-feira, um
com pessoas a bordo e
outro vazio.

Ele disse que outro
pescador havia cha-
mado a operação de
resgate depois de ver
um bote vazio e 15
pessoas flutuando sem
movimento por perto, in-
conscientes ou mortas.

Ele confirmou que
havia mais barcos nesta
quarta-feira porque o
tempo estava bom.
”Mas está frio”, acres-
centou Margolle.

No início da quarta-
feira, um grupo de mais
de 40 migrantes foi
visto indo em direção
ao Reino Unido em um
bote.

O Canal da Mancha é
uma das rotas de nave-
gação mais movimenta-
das do mundo e as cor-
rentes são fortes. Os
barcos pequenos mui-
tas vezes ficam à mercê
das ondas.

Embora a polícia fran-
cesa esteja impedindo
mais travessias do que
em anos anteriores, as
ações interromperam só
parcialmente o fluxo de
migrantes que querem
chegar ao Reino Unido,
no que se tornou uma
das muitas fontes de
tensão entre Paris e Lon-
dres.

Acidente na
Bulgária

Ao menos 45 pes-
soas, incluindo 12 crian-
ças, morreram na terça-
feira (23) em um aci-
dente com um ônibus
na Bulgária, no pior aci-
dente rodoviário da his-
tória do país dos bálcãs.

O veículo levava tu-
ristas da Macedônia do
Norte, que voltavam de
uma viagem à Turquia,
e colidiu com uma bar-
reira de proteção lateral
da rodovia. Ainda não
se sabe se o ônibus pe-
gou fogo antes ou de-
pois da batida.

”O motorista morreu
na hora, então ninguém
conseguiu abrir as por-
tas para permitir que os
passageiros escapas-
sem das chamas”, disse
o chefe de polícia local.

”As pessoas foram
reduzidas a cinzas”,
afirmou o ministro do
Interior búgaro, Boyko
Rashkov. ”A imagem
é apavorante, apavo-
rante. Nunca vi nada

parecido”.
Sete pessoas conse-

guiram sair do ônibus
em chamas, pulando
pelas janelas, e foram
levadas a um hospital de
emergências da capital
Sófia. Eles sofreram
queimaduras e um teve
uma perna quebrada,
mas estão estáveis,
segundo a equipe do
hospital Pirogov.

”Os sobreviventes es-
tão traumatizados, per-
deram parentes, os fi-
lhos”, disse Maya Argui-
rova, diretora do centro
de tratamento de quei-
maduras que recebeu
os feridos.

Entre as vítimas estão
uma pessoa com cida-
dania da Sérvia e outra
da Bélgica, segundo o
primeiro-ministro da Ma-
cedônia do Norte, Zoran
Zaev. Não está claro se
eles estão entre os mor-
tos ou feridos.
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Primeira-ministra da Suécia
dura apenas 8 horas no poder.

Reprodução

Magdalena Andersson diz que não queria liderar um governo com a legitimidade em questão.

A social-democrata
Magdalena Anders-

son renunciou à che-
fia do governo nesta
quarta-feira (24), oito ho-
ras depois de ser eleita
pelo Parlamento para
substituir o primeiro-
ministro demissionário
Stefan Löfven, que re-
nunciou este mês após
sete anos no cargo.

A renúncia de An-
dersson, economista de
54 anos, aconteceu de-
pois de ela perder apoio
dos Verdes, um dos três
partidos que formariam
a sua coalizão, ao lado
do Social-Democrata e
do Partido de Esquerda.
Andersson disse que
tentará formar um novo
Gabinete apenas com
sua legenda, que tem
a maior bancada, com
100 deputados, mas
é minoritária no Parla-
mento de 349 cadeiras.

”Há uma prática
constitucional segundo
a qual um governo
de coalizão renuncia
quando um partido
sai. Não quero lide-
rar um governo cuja
legitimidade esteja em
questão”, declarou a
líder social-democrata,
acrescentando que es-
pera ser reeleita em uma
votação futura.

O Partido Verde
anunciou a saída da
coalizão depois que o
Orçamento para 2022
proposto por Anders-
son foi rejeitado pelos
parlamentares, em vota-

ção que ocorreu logo
após sua eleição. A
lei orçamentária, que
precisa da aprovação da
maioria dos deputados,
não passou porque o
Partido de Centro, que
atua como fiel da ba-
lança no Parlamento,
decidiu votar contra ele,
em protesto contra a
presença do Partido de
Esquerda na coalizão de
Andersson.

A nova primeira-
ministra havia recebido
144 votos a favor e 174
deputados votaram con-
tra seu nome, com 31
abstenções dos legis-
ladores do Partido de
Centro. Na Suécia, um
candidato ao cargo de
chefe de governo não
precisa do apoio damai-
oria do Parlamento para
ter seu nome aprovado;
necessita apenas que a
maioria (175) não vote
contra seu nome.

Depois da renúncia
de Andersson, os Ver-
des e o Partido de Es-

querda disseram que
apoiarão sua nova pos-
tulação, enquanto o
Partido de Centro anun-
ciou que irá se abster
novamente, na prática
abrindo caminho para
a segunda confirma-
ção da breve primeira-
ministra.

Apesar de os três par-
tidos terem divergido na
votação do Orçamento,
eles estão unidos na
intenção de manter os
Democratas Suecos, si-
gla da extrema direita,
fora do governo. A
oposição da direita tra-
dicional, formada pelo
partidos Liberal, Mode-
rado e Democrata Cris-
tão, não tem votos sufici-
entes para superar a re-
jeição das siglas de cen-
tro e esquerda. Uma
coalizão da direita tra-
dicional com a ultradi-
reita chegaria a 174 de-
putados, mas esbarraria
no bloqueio de todos os
demais partidos.

A Suécia está a me-

nos de um ano das
eleições legislativas,
previstas para setembro
de 2022 e que devem
ser muito acirradas, re-
fletindo a fragmentação
partidária.

Embora o país seja
considerado há muito
tempo uma referência
em igualdade de gê-
nero, nunca teve uma
mulher no comando do
governo, ao contrário do
restante dos países nór-
dicos (Dinamarca, Fin-
lândia, Noruega e Islân-
dia).

Depois de assumir
a liderança dos social-
democratas, Andersson
havia definido como
prioridade política “recu-
perar o controle demo-
crático das escolas, da
saúde e dos cuidados
com os idosos”, além de
afastar o setor de bem-
estar social da privatiza-
ção. Ela também defen-
deu fazer da Suécia um
modelo para a transição
climática.
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Eleição da Interpol expõe tensões entre
democratas e países autoritários.

Reprodução

Com sede na Europa, a Interpol é uma parte pouco compreendida,
mas importante, da aplicação da lei.

A escolha do novo presi-
dente da Interpol, que

será definido em eleição
nesta quinta-feira (25), co-
loca em evidência mais uma
vez as tensões entre regi-
mes autoritários e democra-
cias liberais sobre o uso de
poderes de polícia. A vo-
tação realizada na Turquia -
país acusado pelo ocidente
de caminhar em direção a
um autoritarismo cada vez
mais flagrante -, tem como
favorito um alto funcionário
dos Emirados Árabes Uni-
dos, o que motivou duras
críticas de grupos de direi-
tos humanos.

Com sede na Europa, a
Interpol é uma parte pouco
compreendida, mas impor-
tante, da aplicação da lei. A
própria organização não in-
vestiga nem prende suspei-
tos de crimes, mas compar-
tilha informações e ajuda as
agências policiais de quase
todos os países a encontrar
e deter foragidos.

Em uma época em que
cada vez mais crimes e cri-
minosos cruzam as frontei-
ras internacionais, a capaci-
dade da Interpol de identi-
ficar e auxiliar a deter rapi-
damente os suspeitos pro-
curados é mais importante
do que nunca. Mas as ope-
rações da organização tam-
bém estão sob crescente
observação. Alguns países
e ativistas dizem que seu
sistema de ”alerta verme-
lho” está sendo usado para
atacar e perseguir críticos
políticos de vários regimes
opressores.

Mais de 140 paísesmem-
bros estão reunidos na Tur-
quia - um país que tem re-
primido cada vez mais figu-
ras da oposição desde uma
tentativa de golpe em 2016 -
para eleger o próximo presi-
dente da Interpol, com cada
país tendo direito a um voto.
Em um discurso no Senado
dos EUA na semana pas-

sada, o senador Roger Wic-
ker criticou o local da reu-
nião, dizendo que a Interpol
”se tornou uma ferramenta
nas mãos de déspotas e vi-
garistas que buscam punir
dissidentes e oponentes po-
líticos em um esforço para
transformar a aplicação da
lei de outros países contra o
estado de direito.”

O senador ainda afirmou
que a Turquia era ”um dos
piores abusadores” do sis-
tema de notificação verme-
lha. Em umexemplo de des-
taque, a mídia estatal turca
relatou em 2019 que o go-
verno havia solicitado um
alerta contra a estrela da
NBA, Enes Kanter, que criti-
cava fortemente o governo.

Enquanto as organizações-
membros escolhem seu
próximo líder, controvérsias
passadas e atuais ainda
pairam sobre a Interpol.

O último presidente da
Interpol eleito para um man-
dato de quatro anos, Meng
Hongwei, está cumprindo
uma pena de prisão na
China por corrupção - acu-
sações que sua esposa diz
terem sido fabricadas por
outras autoridades chinesas
para silenciá-lo.

Os dois principais candi-
datos para ocupar a Presi-
dência são o major-general
Ahmed Naser al-Raisi, dos
Emirados Árabes Unidos, e
a coronel da polícia tcheca,
Šárka Havránková. A vo-
tação está marcada para
quinta-feira.

Entre os membros da In-
terpol, al-Raisi é conside-
rado o provável vencedor,
depois de passar meses via-
jando pelo mundo e se reu-
nindo com policiais para ou-
vir suas esperanças para a
organização.

Mas sua candidatura
atraiu críticas pelo histórico
dos Emirados Árabes Uni-
dos em direitos humanos.
Críticos pedem também

uma maior investigação
sobre uma doação de US$
50 milhões (R$ 279,2 mi-
lhões) que o país prometeu
à fundação da Interpol há
vários anos.

David Calvert-Smith, ex-
diretor de promotoria pú-
blica da Inglaterra e do País
de Gales, divulgou um rela-
tório concluindo que os Emi-
rados Árabes Unidos ”estão
tentando influenciar indevi-
damente a Interpol por meio
de financiamento e outros
mecanismos”.

Em uma entrevista na
terça-feira, Havránková
disse que sua candidatura
é ”para aqueles países
membros que se preocu-
pam com a forma como as
pessoas nos veem como um
símbolo do estado de direito
e da esperança”, acrescen-
tando: ”Confiança e res-
peito podem ser perdidos
em muito pouco tempo.”

Em comparação com os
orçamentos da polícia em
muitas cidades dos EUA, os
custos operacionais anuais
da Interpol são bastante pe-
quenos - cerca de US$ 150
milhões (R$ 839,3 milhões).
E a organização muitas ve-
zes luta por financiamento,
tornando a doação de US$
50 milhões dos Emirados
Árabes Unidos muito mais

alarmante para alguns.
A Human Rights Watch

e o Centro de Direitos Hu-
manos para o Golfo disse-
ram que al-Raisi é respon-
sável por investigar queixas
sobre a polícia e as forças
de segurança em um país
que há muito é criticado por
abusos.

Independentemente de
quem seja eleito, o funcio-
namento diário da sede da
Interpol em Lyon é supervisi-
onado pelo secretário-geral
- Jürgen Stock, um policial
alemão cujo mandato expira
em 2024.

E o trabalho é enorme
- o banco de dados da In-
terpol contém mais de 66
mil alertas vermelhos, dos
quais apenas 7.600 são pú-
blicos. Os outros são secre-
tos, principalmente na es-
perança de que um fugitivo
procurado apareça em um
aeroporto onde possa ser
detido.

Uma vez que uma pes-
soa é presa com a ajuda de
um alerta vermelho, ainda
pode levar meses - em al-
guns casos anos - para que
essa pessoa seja extradi-
tada para o país que apre-
sentou acusações criminais
contra ela.

OSUL | 39 Porto Alegre . Quinta, 25 de Novembro de 2021



Procuradoria-Geral do Estado alerta para
novo tipo de golpe envolvendo precatórios.

Reprodução

Golpistas apresentam documentos, via redes sociais, firmados su-
postamente por advogados e procuradores sobre a liberação ante-
cipada do valor do precatório.

Mensalidades das escolas particulares
do Rio Grande do Sul terão reajuste

médio de 9,8% em 2022.
Sinepe RS/Divulgação

Investimento em tecnologia e a adequação para para retorno às aulas presenciais são os itens que
impactaram nos valores.

A PGE (Procuradoria-
Geral do Estado) alerta

para um novo tipo de golpe
envolvendo solicitações
de pagamentos de custas
processuais a credores
para a suposta liberação,
mais rápida, de valores
decorrentes de precatórios
no Rio Grande do Sul.

Relatos apontam que
golpistas apresentam do-
cumentos, via redes so-
ciais, firmados suposta-
mente por advogados e
procuradores em que co-
municam a liberação ante-
cipada do valor do preca-
tório mediante o depósito
do valor de “custas”.

Canais para tirar
dúvidas

A PGE-RS alerta a todos
os credores de precató-
rios para que fiquem aten-
tos a esse tipo de golpe,
pois todas as publicações
envolvendo a Câmara de
Conciliação de Precatórios
da PGE-RS são realizadas,
formalmente, no site da
PGE e a tramitação não
exige nenhum tipo de pa-
gamento.

A PGE não encaminha
nenhum tipo de solicita-
ção de pagamento para
a conclusão de processo
envolvendo acordo de pre-
catórios. Havendo dúvi-
das, o indicado é contatar

imediatamente a Câmara
de Conciliação de Pre-
catórios da Procuradoria-
Geral do Estado (PGE-

RS) pelos telefones (51)
3288-1780 ou WhatsApp:
(51) 98416-7274 (somente
mensagens de texto).

O reajuste médio das
mensalidades das es-

colas particulares gaúchas
em 2022 deve ficar em
9,8%. O dado foi revelado
nesta quarta-feira (24),
após pesquisa realizada

entre 21 de outubro e
5 de novembro pelo SI-
NEPE/RS (Sindicato do
Ensino Privado do RS),
com 114 escolas associ-
adas. Investimento em
tecnologia e a adequação

para o retorno às aulas
presenciais são os itens
que impactaram nos va-
lores. Ainda de acordo
com a entidade, o reajuste
ficará abaixo da projeção
de aumento de custos das

instituições para 2022, que
é de 11,6%. A entidade
aponta ainda que as esco-
las saíram de um período
bastante complicado, que
foi o ano de 2020, em
que precisaram conceder
descontos em função da
pandemia e tiveram perda
de alunos.

Em relação ao número
de estudantes, a pes-
quisa mostra que somente
31,8% dos colégios não
tiveram perda durante a
pandemia, 11,5% recupe-
raram seus alunos quando
as aulas presenciais volta-
ram ainda no ano de 2020,
e 19,5% recuperaram os
estudantes neste ano. E,
para o próximo ano, 37,2%
das escolas esperam recu-
perar os alunos perdidos
durante a pandemia.
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Brigada Militar abre concurso
para 4 mil novos soldados.

Gustavo Mansur/Palácio Piratini

As inscrições devem ser feitas somente pela internet.

Justiça gaúcha realiza terceiro sorteio
de jurados do caso da Boate Kiss.

MP/Divulgação

O incêndio na Boate Kiss aconteceu em 27 de janeiro de 2013, cau-
sando a morte de 242 pessoas e deixando mais de 600 feridos.

O governo do Rio
Grande do Sul anun-

ciou nesta quarta-feira (24)
a abertura de um concurso
público que selecionará 4
mil novos soldados para
a BM (Brigada Militar).
O edital foi publicado no
Diário Oficial do Estado.

As inscrições devem ser
feitas somente pela inter-
net, de 30 de novembro até
as 17h do dia 30 de dezem-
bro, no site da Fundatec,
que organiza o certame. A
taxa de inscrição é de R$
92,64.

As vagas destinam-se
a selecionar ingressantes
para o primeiro nível da
carreira de praças da BM,
no cargo de soldado III,
com subsídio inicial de R$
R$ 4.689,23. O concurso

terá validade de dois anos,
contados a partir da data
de publicação da homolo-
gação do resultado final,
podendo ser renovado por
igual período.

“A abertura deste con-
curso para 4 mil novos
soldados da BrigadaMilitar
renova também nosso
compromisso de ter a
segurança pública como
prioridade em nosso go-
verno, a partir do programa
RS Seguro, e também
de garantir a necessá-
ria reposição de efetivo.
Nossa expectativa é de
que possamos chamar
os primeiros aprovados
para dar início ao curso
de formação ainda no se-
gundo semestre de 2022”,
afirmou o vice-governador

e secretário da Segurança
Pública, delegado Ranolfo
Vieira Júnior.

O concurso terá quatro
fases. Para se candidatar,
é obrigatório ter idade mí-
nima de 18 anos e máxima
de 25 anos até o último dia
das inscrições, ter altura

mínima de 1,65 metro para
homens e 1,60 metro para
mulheres, estar quite com
as obrigações eleitorais e
o serviço militar obrigatório
e ter CNH (carteira nacio-
nal de habilitação) válida,
no mínimo na categoria B,
entre outros requisitos.

O terceiro sorteio de ju-
rados para participar

do júri do caso Kiss, que
se inicia na semana que
vem (1º), foi realizado na
tarde desta quarta-feira
(24) pelo juiz Orlando Fac-
cini Neto, responsável pelo
processo.

O incêndio na Boate
Kiss aconteceu em 27 de
janeiro de 2013, causando
a morte de 242 pessoas e
deixando mais de 600 feri-
dos.

No ato foram sorteados
68 nomes que, somados
a 82 relacionados anteri-
ormente que tiveram man-
dado positivo e não pe-
diram dispensa, totalizam

150 pessoas. A medida
visa a garantir que no dia
do julgamento haja quó-
rum suficiente para com-
por o Conselho de Sen-
tença, integrado por sete

jurados.
Acompanharam o sor-

teio, realizado no Salão do
Júri da 1ª Vara do Júri da
Capital, no Foro Central I,
representantes das partes

envolvidas – defesas dos
réus e Ministério Público e
assistência de acusação.

O dia do júri
Os sorteados deverão

comparecer ao Foro Cen-
tral I no dia do julgamento,
quando serão escolhidos
por meio de sorteio 25 no-
mes, dentre os quais, sete
serão indicados para inte-
grar o Conselho de Sen-
tença do Tribunal do Júri.

Os jurados são os re-
presentantes da sociedade
que decidem sobre o caso
em análise. O voto é se-
creto e a sua decisão é so-
berana.
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Corpo de Bombeiros do Rio Grande
do Sul tem novo comandante-geral

e reforça o efetivo.
Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Novos soldados receberam o tradicional batismo com jatos d’água de caminhões da corporação.

O CBMRS (Corpo
de Bombeiros

Militar do Rio Grande
do Sul) formou 101
novos soldados no
Curso Básico de For-
mação de Bombeiro
Militar em cerimô-
nia realizada nesta
quarta-feira (24), em
Porto Alegre.

A solenidade tam-
bém marcou a pas-
sagem do comando-
geral da institui-
ção. Com a ida do
comandante-geral
do CBMRS, coronel
César Eduardo Bon-
fanti, para a reserva,
o coronel Luiz Carlos
Neves Soares Jú-
nior deixou o cargo
de subcomandante-
geral para assumir o
mais alto posto da
corporação.

O coronel Otá-
vio Polita Filho, que
até então era o di-
retor do Departa-
mento de Planeja-
mento e Integração
da Secretaria da
Segurança Pública,
assumiu a função
de subcomandante-
geral. O governa-
dor Eduardo Leite
e o vice-governador
e secretário da Se-
gurança, delegado

Ranolfo Vieira Júnior,
participaram da sole-
nidade.

Leite agradeceu
ao coronel Bonfanti
pela dedicação du-
rante os três anos
de comando e pela
trajetória de servi-
ços prestados e aos
formandos pela es-
colha da missão de
defender a socie-
dade gaúcha, lem-
brando do heroísmo
do tenente Deroci
Almeida e do sar-
gento Lúcio Ubira-
jara de Freitas Mu-
nhós, bombeiros
que perderam a vida
no incêndio no pré-
dio da Secretaria
Estadual da Segu-
rança, em Porto Ale-
gre, em julho.

”No exercício
desta missão, la-

mentavelmente per-
demos heróis, como
o tenente Almeida e
o sargento Munhós,
que cumpriram até
o fim este mesmo
juramento que vocês
hoje realizaram, de
defender a socie-
dade com o risco da
própria vida. Nosso
Estado tem mais fu-
turo, e nossas vidas,
mais esperança, por
contarmos com he-
róis como eles e
como vocês, que
nos dão segurança
e tranquilidade para
viver neste pedaço
de chão. Essa insti-
tuição, que é feita de
homens e mulheres
de coragem, tem o
meu mais profundo
respeito e admira-
ção”, disse Leite.

Os soldados que

ingressaram no
CBMRS concluíram
cerca de 1.600 ho-
ras/aula, com disci-
plinas como técni-
cas de salvamento,
técnicas de combate
a incêndio, atendi-
mento pré-hospitalar
e direitos humanos,
além do estágio su-
pervisionado. As
aulas, iniciadas em
abril deste ano, co-
meçaram em for-
mato híbrido.

Entre os 101 for-
mandos, 80 são ho-
mens e 21, mulhe-
res. O soldado An-
dres Gesse Arboit de
Lima recebeu desta-
que como primeiro
colocado do curso
de formação, com
média final de apro-
vação de 9,67.
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Porto Alegre passa a ter três linhas
de ônibus nas madrugadas.

PMPA/Divulgação

Retomada será depois de mais de um ano e meio sem operação noturna, em razão da pandemia e baixa
procura de usuários.

A Prefeitura de
Porto Alegre re-

toma o atendimento
aos passageiros de
ônibus das madru-
gadas, a partir desta
sexta-feira (26), de-
pois de mais de um
ano e meio sem ope-
ração noturna, em
razão da pandemia
e baixa procura de
usuários.

A Secretaria de
Mobilidade Urbana,
EPTC (Empresa Pú-
blica de Transporte e
Circulação) e Carris
viabilizaram a cria-
ção de três linhas:
C10 Corujão Res-
tinga, C98 Corujão
Lomba do Pinheiro
e C5 Circular 4º
Distrito/Moinhos de
Vento.

“A volta do aten-
dimento noturno foi
um pedido da popula-
ção. Com a melhora
no quadro da pande-
mia e a retomada gra-
dual das atividades,
foi possível reativar as
linhas da madrugada
para melhorar o des-
locamento dos traba-
lhadores” Prefeito Se-
bastião Melo

A operação acon-
tecerá todos os dias
e fica a cargo da Car-
ris. Serão 12 viagens
no total e funciona-
mento das 1h20min

às 5h25min. O aten-
dimento inicia nas
regiões da Restinga,
Lomba do Pinheiro, 4º
Distrito, Cidade Baixa
e Moinhos de Vento.
As tabelas horárias
serão disponibiliza-
das no site da EPTC
e a localização, em
tempo real, de cada
linha pode ser aces-
sada na função GPS
do aplicativo do TRI.

A prefeitura vai ava-
liar a possibilidade e
viabilidade de circu-
lação de linhas de
transporte coletivo em
outras regiões da ci-
dade. “Vamos anali-
sar os carregamentos
dessas linhas para
realizar ajustes con-
forme necessidade”,
esclarece o diretor
técnico da EPTC, Flá-
vio Caldasso.

Atualmente, o sis-
tema de transporte

coletivo transporta,
em média, 502 mil
passageiros em dias
úteis, o que repre-
senta 61% do que era
transportado antes da
pandemia (820 mil
passageiros).

Sem custos
adicionais

O atendimento no-
turno não terá custo
adicional ao sistema,
uma vez que os recur-
sos empregados têm
origem na redução de
custo obtida com o
cancelamento de vi-
agens deficitárias na
faixa da 0h e 1h em
15 linhas que apre-
sentam umamédia de
três ou menos passa-
geiros por viagem.

As linhas
C210 Corujão Res-

tinga: Os horários
que saem do bairro,
da Av. Econ. Nilo
Wulff, são às 1h20min

e às 3h30. Os ho-
rários que saem do
Centro no Terminal
Borges de Medeiros,
são às 3h15 e 5h25.

C398 Corujão Pi-
nheiro – Os horários
que saem do Centro,
da Av. Borges de Me-
deiros, são às 2h30
e às 4h40. Os horá-
rios de volta saem do
Terminal Nilo Wulff às
2h10 e 4h20.

C5 Circular 4º
Distrito/Moinhos de
Vento – Primeiro horá-
rio sai às 23h e último
às 2h. Por se tratar
de uma linha circular,
sai e retorna para o
mesmo ponto, Av.
Borges de Medeiros.
Os veículos saem do
Centro Histórico, pas-
sam pelos bairros Rio
Branco, Moinhos de
Vento, Floresta até
chegar ao 4º Distrito.
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Câmara de Vereadores aprova
projeto da prefeitura para reduzir

isenções de passagem no
transporte coletivo em Porto Alegre.

Cesar Lopes/PMPA

Segundo a administração municipal, mudanças têm por objetivo reduzir preço da tarifa.

P or 24 votos a oito,
a Câmara de Vere-

adores de Porto Alegre
aprovou nesta quarta-
feira (24) o projeto de
lei da prefeitura que di-
minui as isenções de
passagem nos ônibus
do transporte público de
Porto Alegre. De acordo
com o Executivo munici-
pal, o objetivo é baixar o
preço da tarifa na capital
gaúcha.

“O transporte público
de qualidade e com ta-
rifa compatível à capaci-
dade de pagamento dos
usuários garante a de-
mocratização do acesso
às oportunidades de
emprego, renda e de in-
tegração social”, frisou o
prefeito Sebastião Melo.
Também argumentou
que as mudanças são
indispensáveis para a
continuidade desse tipo
de serviço.

Ele frisou que o va-
lor da tarifa é composto
por dois aspectos prin-
cipais: a operação mais
onerosa de determina-
das linhas (como as que
atendemos extremos da
cidade e são compen-
sadas por operações de
menor custo) e os cus-
tos totais do serviço,
considerando-se o total
de usuários pagantes.

”Portanto, as isen-
ções parciais ou inte-
grais são indiretamente

custeadas pela tarifa
cobrada dos usuários
pagantes”, acrescen-
tou. ”Hoje, 30% dos
passageiros não pa-
gam, enquanto muitos
trabalhadores arcam
com a tarifa inteira. As
mudanças buscam um
sistema eficiente, no
qual a conta precisa
fechar.”

Estudantes
A passagem esco-

lar será destinada ao
estudante com baixa
renda familiar e inscrito
no cadastro único (Ca-
dÚnico), desde que re-
gularmente matriculado
e frequente no ensino
fundamental, médio,
técnico, profissionali-
zante, de graduação
ou preparatório, tanto
em instituições públicas
quanto privadas.

Para renda familiar
per capita máxima de

até R$ 1.650 será con-
cedida isenção de 100%
para alunos do ensino
fundamental, de 75% no
ensino médio e 50% no
profissionalizante, supe-
rior ou preparatório.

Para renda familiar
per capita máxima entre
R$ 1.650 e R$1.925,
o abatimento será de
50% para matriculados
no ensino fundamental,
médio, técnico, profis-
sionalizante, graduação
ou preparatório.

Para renda familiar
per capita máxima entre
R$1.925 e R$ 2.200, a
isenção atingirá 25%
para estudantes do en-
sino fundamental, mé-
dio, técnico, profissio-
nalizante, graduação ou
preparatório.
Deficiência física

e mental
O benefício de isen-

ção tarifária será con-

cedido a quem manti-
ver o cadastro regular
e atualizado junto à sua
entidade representativa,
com inscrição no CadÚ-
nico e renda familiar não
superior a R$ 6,6 mil.
Vírus HIV/aids
Para pessoas com o

vírus HIV/aids, a isen-
ção será dada a quem é
atendido por serviços de
saúde em Porto Alegre,
com as devidas compro-
vações solicitadas em
lei e renda familiar não
superior a R$ 6,6 mil.

Bombeiros
Ficam isentos da pas-

sagem de ônibus, jun-
tamente com os solda-
dos da Brigada Militar,
os soldados do Corpo
de Bombeiros Militares
do Rio Grande do Sul,
por se tratar de serviço
essencial de segurança
à população. (Marcello
Campos)
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Ministério Público denuncia 10
pessoas por abate e comércio ilegal
de carne de cavalo em Caxias do Sul.

MPRS/Divulgação

A denúncia é resultado de investigação que culminou com a operação
Hipo.

O Ministério Público do
Rio Grande do Sul

(MP-RS) denunciou cri-
minalmente à Justiça, na
tarde desta quarta-feira
(24), oito pessoas por
integrarem organização
criminosa e adulteração ou
alteração de produto ali-
mentício destinado a con-
sumo, tornando-o nocivo
à saúde, e crime contra as
relações de consumo em
Caxias do Sul. Outras duas
pessoas foram denuncia-
das por crime contra as
relações de consumo.

A denúncia é resultado
de investigação que culmi-
nou com a operação Hipo,
realizada em Caxias do Sul
na última quinta-feira (18),
pelo Grupo de Atuação
Especial de Combate ao
Crime Organizado (Gaeco)
– Segurança Alimentar, na
qual seis pessoas foram
presas. Dois dos presos,
na presença dos advoga-
dos, confessaram os cri-
mes ao promotor durante
as oitivas realizadas nesta
semana.

Conforme o promotor
de Justiça Alcindo Luz Bas-
tos da Silva Filho, coor-
denador do Gaeco, que
esteve à frente da opera-
ção e assina a denúncia,
além dos seis presos, dois
participavam do esquema,
porém com uma impor-
tância menor na organi-
zação, e os outros dois
são os proprietários das
duas hamburguerias (Mí-
rus Hambúrguer Ltda. ME
e Natural Burguer), onde
foi detectado DNA de ca-
valo em análises realizadas
nos lanches, confirmando
a fraude. “Após a ope-
ração, também foi confir-
mada a presença de mi-

croorganismos nocivos à
saúde humana nas amos-
tras de carne apreendidas
na última quinta-feira, além
de DNA de cavalo em to-
das as amostras. Alguns
hambúrgueres eram 100%
carne de cavalo”, conta.
Função de cada
denunciado

De acordo com a de-
núncia, o primeiro denun-
ciado era responsável pela
compra e abate irregular
de cavalos, pelo descarte e
desossa das carcaças. O
segundo (pai do primeiro)
era dono da chácara onde
ocorria o abate (local com-
pletamente insalubre) e au-
xiliava na desossa.

Nesta chácara, também
foram apreendidos 280 kg
de produtos lácteos ven-
cidos (iogurtes e geleias),
que eram vendidos aos
consumidores em geral. A
terceira denunciada é tam-
bém da família dos primei-
ros. Ela auxiliava na co-
mercialização dos lácteos,
em sua casa eram estaci-
onados os caminhões uti-
lizados pela organização
criminosa para transpor-
tar cavalos. Ela também
emprestava seu aparelho
de telefone para ser utili-
zado nas negociações, in-
termediando a comunica-
ção com os fornecedo-
res de cavalos via What-
sApp. Ela também avisava
sobre qualquer movimen-
tação estranha na cidade
(polícia/blitz).

O quarto denunciado
era o idealizador da organi-
zação criminosa e, além de
ajudar na desossa das car-
caças na chácara, proce-
dia, em sua própria casa, à
moagem de carnes, man-
tendo também, em refrige-

radores e freezers, carnes
corrompidas para a venda.
Ele ainda vendia as carnes
de cavalo. A quinta pessoa
era esposa do quarto e re-
cebia, diariamente, por te-
lefone, informações sobre
a quantidade de carne e de
guisado que deveriam ser
produzidos para atender
à demanda do comércio
clandestino, repassando-
as aos que efetuavam a
compra e abatiam os cava-
los. Ela também recebia o
dinheiro da venda dos pro-
dutos alimentícios e os re-
passava ao marido.

O sexto denunciado
era o principal comprador
de carnes de cavalo já
desossadas. Mantinha
constante contato pes-
soal e telefônico com os
demais investigados para
tratar sobre quantidades
a serem produzidas, de
acordo com a demanda
apresentada por clientes
de restaurantes e de lan-
cherias de Caxias do Sul,
e, principalmente, de seu
parceiro de organização
criminosa, proprietário de
uma hamburgueria clan-
destina. Ele vendia a carne

de cavalo já desossada e
em retalhos, ciente de que
era proveniente do abate
irregular de equinos. “Es-
tes seis primeiros são os
que foram presos durante
a operação Hipo”, destaca
Alcindo Bastos.

Os demais denuncia-
dos são o responsável pela
confecção, em uma ham-
burgueria clandestina, dos
hambúrgueres e bifes pro-
duzidos com as carnes
irregularmente abatidas e
que são vendidos aos res-
taurantes de Caxias do Sul,
seu funcionário na ham-
burgueria e os dois propri-
etários da Mírus Hambúr-
guer Ltda. ME e Natural
Burguer.

O promotor de Justiça
Alcindo Luz Bastos da
Silva Filho, coordenador
do Gaeco, ressalta, por
fim, que os demais esta-
belecimentos de Caxias
do Sul suspeitos de terem
comercializado as carnes
de cavalo seguirão sendo
investigados pelo MP-RS.
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Procon de Porto Alegre alerta para
cuidados nas compras da “Black Friday”.

EBC

Empolgação do consumidor por levar ao endividamento desnecessá-
rio.

O s consumidores
devem ter alguns

cuidados ao fazer suas
compras da ”Black Fri-
day”, promoção anual
do comércio e cujo
ápice se dá na última
sexta-feira de novem-
bro (neste dia 26, por-
tanto), com promessas
de descontos especiais
em produtos e serviços.
Quem reforça a orienta-
ção é o Procon munici-
pal de Porto Alegre.

De acordo com o
professor e ex-vereador
Wambert Di Lorenzo,
atual diretor do órgão,
é fundamental planejar
as compras para não
comprometer o orça-
mento. Até porque a
época coincide com a
chegada de boletos de
impostos como IPTU e
IPVA, além de despesas
como a matrícula esco-
lar, apenas para menci-
onar alguns exemplos.

Ele chama a aten-
ção, ainda, para a ne-
cessidade de que uma
pesquisa prévia evite
promoções enganosas
por parte de empresas
que aumentam significa-
tivamente os preços às
vésperas da ”Black Fri-
day” para depois baixá-
los durante a promoção
temática.

”Devemos ter cui-
dado principalmente
nas compras via inter-
net, checando a auten-
ticidade dos sites, anali-
sando o seu histórico de
venda” salienta. ”Mui-
tos fraudadores criam
páginas de produtos

idênticas às originais,
e o consumidor, infeliz-
mente, acaba caindo no
golpe.”

Wambert também
aconselha o consumi-
dor a fazer uma lista dos
produtos que realmente
necessita. Com isso,
fica mais fácil estabele-
cer um limite realista de
gastos.

Lembra, ainda, que
qualquer irregularidade
observada deve ser de-
nunciada aos orgãos
de defesa do consu-
midor. Denúncias ao
Procon devem ser enca-
minhadas por meio do
aplicativo ”156+POA”
ou pelo site procon-
poa.rs.gov.br.
Crescimento nas

fraudes na internet
Segundo a empresa

ClearSale, especiali-
zada em soluções an-
tifraude, as tentativas de
golpe alusivas à ”Black
Friday” através da inter-
net devem crescer mais
de 50% nesta edição.
O número estimado é
de aproximadamente 34
mil incidentes, contra
22,4 mil no evento pro-
mocional do ano pas-
sado.

Outra empresa, a
Infracommerce, explica
que o acesso a um link
enviado por mensagem
pode ser suficiente para
que o consumidor tenha
seus dados vazados
(como cartão de crédito
e CPF), especialmente
em plataformas de com-
pras.

Confira, a seguir, al-

gumas dicas elaboradas
por especialistas para
evitar esse tipo de pro-
blema:

– Dê preferência para
usar os cartões virtuais
para fazer suas compras
on-line.

– Sempre confira o
valor na maquininha de
cartão antes de digitar a
sua senha.

– Em pagamentos
com boleto, confira
quem é a empresa be-
neficiária que aparece
no momento do paga-
mento do boleto, no
aplicativo ou site do
banco. Se o nome for
diferente da marca ou
empresa onde a compra
foi feita, a transação não
deve ser concluída.

– Após uma compra
presencial, sempre con-
fira se o cartão devolvido
é realmente o seu car-
tão.

– Tenha cuidado ao
clicar e só clique em
links se tiver certeza de
que esse é seguro.

– Ao utilizar sites de
busca, verifique o en-

dereço (URL) para ga-
rantir que se trata do
site que deseja acessar.
Fraudadores utilizam-se
de “links patrocinados”
para ganhar visibilidade
nos resultados de bus-
cas.

– Dê preferência a si-
tes conhecidos. Verifi-
que a reputação de sites
não conhecidos, lendo
comentários de clientes
que já utilizaram as pla-
taformas.

– Jamais clique em
links desconhecidos.
Desconfie das promo-
ções cujos preços se-
jam muito menores que
o valor real do produto.

– Não preencha
formulários com da-
dos pessoais para ter
acesso às promoções
da Black Friday.

– Nunca use um com-
putador público ou de
um estranho para efe-
tuar compras e digitar
seus dados bancários.
(Marcello Campos)
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Em Porto Alegre, criminosos são
presos na orla do Guaíba com a
ajuda de câmeras de segurança.

Divulgação/Prefeitura de Porto Alegre

Dupla (E) pretendia arrombar um estabelecimento nas imediações do Gasômetro.

N a madrugada
desta quarta-

feira (24), a Guarda
Municipal de Porto
Alegre prendeu em
flagrante dois ho-
mens que preten-
diam furtar um dos
bares do chamado
”Trecho 1” da orla
do Guaíba, próximo
à Usina do Gasô-
metro. A dupla foi
interpelada por uma
equipe da corpora-
ção, após o registro
da investida pelo sis-
tema de videomoni-
toramento.

Ao serem abor-
dados, os suspeitos
estavam com barras
de alumínio utiliza-
das nas basculantes
do estabelecimento.
Os objetos seriam
utilizados para fa-
cilitar um iminente

arrombamento, que
acabou impedido
pela resposta rápida
da Guarda. Os dois
homens foram enca-
minhados à 2ª Dele-
gacia de Polícia de
Pronto Atendimento
(DPPA).

Elogios

Em postagem no
Twitter, o prefeito Se-
bastião Melo elogiou
o desfecho do caso

e a integração do
sistema de monito-
ramento (que conta
com 72 câmeras) ao
trabalho da força de
segurança: “Tecno-
logia contra a bandi-
dagem e a serviço do
cidadão. Meus cum-
primentos à Guarda
Municipal”.

O comandante da
corporação, Marcelo
Nascimento, seguiu

na mesma linha:
“Esta ocorrência é
mais um exemplo
do grande sucesso
de efetividade que
é a integração entre
tecnologia e serviço
prestado ao cidadão.
O uso dessa ferra-
menta tem auxiliado
muito na redução
de indicadores cri-
minais”. (Marcello
Campos)
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GAÚCHOS JÁ PODEM CONSULTAR
PROCON PELOWHATSAPP.

➧ O Procon-RS já está pres-
tando atendimento por meio do
aplicativo de mensagens What-
sApp para esclarecer dúvidas ou
encaminhar reclamações de con-
sumidores. O número disponibi-
lizado é (51) 3287-6200, de se-
gunda a sexta-feira (10h às 16h).
Serão aceitas somente mensagens
de texto, sem possibilidade de tele-
fonemas ou envio de áudios.

CEMITÉRIOSMUNICIPAIS:
RECADASTRAMENTO É

OBRIGATÓRIO.
➧ Responsáveis pelos jazigos nos
três cemitérios municipais de Porto
Alegre (São João, Belém Velho
e Tristeza) devem atualizar dados
cadastrais até o final do ano. O pro-
cedimento pode ser realizado por
meio de ”código QR” para acesso
via celular – o dispositivo está afi-
xado em totens na entrada das ne-
crópoles. Informações: (51) 3289.
8347.

SICREDI VOLTA A LIDERAR
RANKING DE EMPRESAS

GAÚCHAS.
➧ Presente em 26 Estados, o Si-
credi está no topo das 100 maiores
empresas gaúchas em 2021, con-
forme ranking da revista ”Amanhã”.
A instituição financeira repete uma
liderança já registrada em 2018-
2019, com base em critérios o Va-
lor Ponderado de Grandeza (VPG),
resultante da soma de 50% do pa-
trimônio, 40% da receita e 10% do
lucro (líquidos).
PROFESSORES DEVEM REDOBRAR

ATENÇÃO CONTRA GOLPES.
➧ O Sindicato dos Professores do
Ensino Privado (Sinpro) alerta para
a ação de estelionatários que en-
tram em contato por telefone ou
WhatsApp com educadores gaú-
chos, em nome da entidade, pe-
dindo depósitos de ”honorários ad-
vocatícios” para liberar créditos de
supostas ações judiciais. Em caso
de dúvida, acesse o site sinprors.
org. br.

POLÍCIA CIVIL TERÁ CURSO
SOBREMAUS-TRATOS A ANIMAIS.
➧ Até o dia 8 de dezembro, es-
tão abertas inscrições para o curso
da Academia de Polícia Civil (Aca-
depol) do Rio Grande do Sul so-
bre identificação de maus-tratos a
animais. O público-alvo são os
integrantes da corporação. Estão
previstas dez horas-aula, contem-
plando também legislação e outros
aspectos. Informações no site al.
rs. gov. br.

PELOTENSE JULIO ZANOTTA LANÇA
DOIS LIVROS NESTA QUINTA.

➧ Às 19h desta quinta-feira (25),
o Memorial do Theatro São Pe-
dro, em Porto Alegre, abre as suas
portas para o lançamento dos li-
vros ”Pisa Leve” e ”O C... Voa-
dor”. Ambas as obras são assina-
das pelo ator, dramaturgo e escritor
pelotense Julio Zanotta, 71 anos,
que também foi livreiro e presidiu
a Câmara Riograndense do Livro
(CRL).

JUREMIRMACHADO DA SILVA
PUBLICA NOVO ROMANCE.

➧ A editora Sulina está lançando
o romance ”Memória no Esqueci-
mento”, novo livro do escritor, jor-
nalista e professor gaúcho Juremir
Machado da Silva. O protagonista
é um homem fragilizado pelo mal
de Alzheimer e os dramas particu-
lares, familiares e sociais causados
pela doença, em uma narrativa que
combina elementos realistas e poé-
ticos.

BEBETO ALVES EXPÕE FOTOS EM
SÃO LEOPOLDO ATÉ O FIM DO ANO.
➧ Com obras do músico e fotó-
grafo gaúcho Bebeto Alves e do ar-
tista plástico Antônio Augusto Bu-
eno, a exposição itinerante ”Linha
de Voo” é um dos destaques cul-
turais de São Leopoldo (Vale do
Sinos) até o fim do ano. O local
escolhido é a galeria do Centro Mu-
nicipal José Pedro Boéssio, na rua
Osvaldo Aranha nº 934 (Centro).

BAR APRESENTA TRIBUTO A
CHARLY GARCIA E FITO PÁEZ.

➧ Um dos mais tradicionais bares
de Porto Alegre, o Ocidente apre-
senta às 21h desta quinta-feira (25)
nova edição do projeto “Ocidente
Acústico”. A atração é um show
de Solon Fishbone e Yanto Laitano
destacando composições dos ar-
gentinos Charly Garcia e Fito Páez.
Endereço: rua João Telles esquina
com Osvaldo Aranha (Bom Fim).
Na internet: barocidente. com. br.

BAGÉ PREPARA O 12º FESTIVAL DE
CINEMA DA FRONTEIRA.

➧ Prosseguem até o dia 3 de de-
zembro as inscrições para o 12º
Festival Internacional de Cinema
da Fronteira, que será realizado
novamente em formato presencial
na cidade gaúcha de Bagé entre
os dias 17 e 19 do mesmo mês.
Com oficinas, debates, shows e
mostras competitivas de filmes, o
evento é detalhado no site fb.
com/festivaldafronteira.

EXPOSIÇÃO HOMENAGEIA
MULHERES NEGRAS GAÚCHAS.

➧ Prossegue até o dia 20 de
dezembro no Palácio Piratini, em
Porto Alegre, a exposição fotográ-
fica ”Donas da História”, que ho-
menageia mulheres negras do Rio
Grande do Sul. Em destaque, ima-
gens de 16 afrogaúchas (oito já fa-
lecidas), incluindo a jornalista Vera
Daisy Barcellos, a ex-ginasta Dai-
ane dos Santos e a ex-vereadora
Teresa Franco.

EDITORA GAÚCHA RELANÇA
CLÁSSICO DA POESIA DE 1859.

➧ A editora porto-alegrense Isto
acaba de lançar nova edição de
”As Primaveras” (1859), único livro
do poeta fluminense Casimiro de
Abreu (1839-1860). Obra icônica
do Romantismo brasileiro, trata-se
também de um dos mais importan-
tes títulos de toda a Literatura pro-
duzida no País.  A publicação pode
ser adquirida no site istoedicoes.
com. br.
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MEGA-SENA: NINGUÉM ACERTA AS
6 DEZENAS E PRÊMIO VAI A R$ 7

MILHÕES.
➧ Ninguém acertou as seis dezenas
do concurso 2. 431 da Mega-Sena,
realizado na noite desta quarta-feira
(24). Os números contemplados fo-
ram: 08 - 11 - 22 - 25 - 26 - 36.
A quina teve 46 apostas vencedoras;
cada uma receberá R$ 35. 595,61. O
próximo concurso (2. 432) será neste
sábado (27). O prêmio é estimado em
R$ 7 milhões. A aposta mínima custa
R$ 4,50.

DÓLAR FECHA EM QUEDA.
➧ O dólar fechou em queda de 0,24%,
cotado a R$ 5,5948, nesta quarta-
feira (24), com investidores de olho no
noticiário em torno da PEC dos Preca-
tórios e na divulgação de uma bateria
de dados nos Estados Unidos. Com
o resultado, a moeda norte-americana
passou a acumular recuo de 0,93 no
mês. No ano, ainda tem valorização
de 7,86% contra o real.

BOVESPA FECHA EM ALTA.
➧ O principal índice de ações da bolsa
de valores de São Paulo, a B3, fe-
chou em alta nesta quarta-feira (24),
puxado por ações de empresas rela-
cionadas a commodities, em especial
a da Vale. As discussões em torno
da PEC dos Precatórios e a divulga-
ção da ata da última reunião de po-
lítica monetária pelo Federal Reserve
também movimentaram a sessão. O
Ibovespa subiu 0,83%, a 104. 514
pontos.

GOVERNO LANÇA GUIA COM
AÇÕES PARA RETOMADA
ECONÔMICA DO TURISMO.

➧ O Ministério do Turismo lançou o
Guia para a Retomada Econômica do
Turismo, um documento resultado de
um estudo sobre os desafios e ações
para que os agentes do setor consi-
gam recuperar as atividades econô-
micas após os impactos da pandemia
de covid-19. No total, as perdas do
setor somaram entre março de 2020 e
janeiro de 2021 um total de US$ 243
bilhões.

BIO-MANGUINHOS TEM NOVO
LABORATÓRIO PARA CONTROLE DE

VACINAS.
➧ AFundaçãoOswaldo Cruz (Fiocruz)
inaugurou um novo laboratório que vai
auxiliar o Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) no
controle de qualidade das vacinas e
outros produtos de seu portfólio. A
construção da nova estrutura durou
sete meses e busca suprir o aumento
da demanda gerado pela produção da
vacina contra a covid-19.

RECEITA LIBERA CONSULTA A LOTE
RESIDUAL DO IRPF DE NOVEMBRO.
➧ Já está disponível para consulta o
lote residual de restituição do Imposto
de Renda de Pessoa Física (IRPF) do
mês de novembro de 2021. O lote
inclui também restituições residuais
de exercícios anteriores. Segundo a
Receita, o crédito bancário para 260.
412 contribuinte será realizado no dia
30 deste mês, no valor total de R$ 450
milhões.

STJ PASSA AMARCA DE 1,18
MILHÃO DE DECISÕES NA

PANDEMIA.
➧ OSuperior Tribunal de Justiça (STJ)
chegou ao total de 1. 188. 579 de-
cisões desde o início do trabalho re-
moto. A medida foi implementada em
16 de março do ano passado. En-
tre o início do regime de trabalho a
distância e o dia 21 de novembro de
2021, o STJ proferiu 917. 916 deci-
sões terminativas e outras 270. 663
interlocutórias e despachos.

ENTIDADE APONTA BLACK FRIDAY
MAIS FRACA E TÍMIDA EM 2021.

➧ Pesquisa do Instituto Brasileiro de
Executivos de Varejo e Mercado de
Consumo (Ibevar) aponta que a ven-
das da Black Friday deverão ser mais
fracas que as do ano passado. Se-
gundo o levantamento, apenas cinco
categorias de produtos devem ter
crescimento na intenção de compra
do consumidor, em relação a 2020.

MUSEU DA HISTÓRIA E CULTURA
AFRO-BRASILEIRA É INAUGURADO

NO RIO.
➧ Na região central do Rio de Janeiro,
o Museu da História e Cultura Afro-
Brasileira (Muhcab) foi inaugurado na
terça-feira (23). O espaço é um dos
15 pontos de memória que compõem
a Pequena África, na região portuária,
e fica localizado no Centro Cultural
José Bonifácio. O museu foi criado
em 2017, por meio de decreto, mas
nunca tinha sido aberto ao público.

MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL FEDERAL CRESCEM

47% EM 2020.
➧ O Ministério da Educação apresen-
tou a nova edição da Plataforma Nilo
Peçanha (PNP), com estatísticas e in-
formações atualizadas sobre a rede
federal de educação profissional, ci-
entífica e tecnológica. O número de
matrículas em todas as unidades da
rede, composta por 654 escolas e ins-
titutos federais, cresceu 47,3% entre
2019 e 2020, passando de 1. 023.
303 para 1. 507. 476 no total.

PEC AUMENTA PARA 70 ANOS
IDADEMÁXIMA DE NOMEAÇÃO

PARA TRIBUNAIS.
➧ A Comissão de Constituição e Jus-
tiça da Câmara aprovou a admissibi-
lidade de proposta que aumenta de
65 para 70 anos a idade máxima para
a nomeação de juízes e ministros do
Supremo Tribunal Federal, do Supe-
rior Tribunal de Justiça, dos Tribunais
Regionais Federais, do Tribunal Su-
perior do Trabalho, dos Tribunais Re-
gionais do Trabalho e do Tribunal de
Contas da União.

CONSELHO DE ÉTICA ARQUIVA
PROCESSO CONTRA RICARDO

BARROS.
➧ O Conselho de Ética da Câmara
arquivou, por 13 votos a seis, o
processo de quebra de decoro con-
tra o líder do governo, deputado Ri-
cardo Barros (PP-PR). O parlamentar
respondia por supostas irregularida-
des nas negociações para aquisição
da vacina indiana Covaxin contra a
Covid-19 após denúncia do deputado
Luis Miranda (DEM-DF), na CPI da
Covid no Senado.
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EQUADOR E COLÔMBIA ABRIRÃO
FRONTEIRA EM DEZEMBRO.

➧ Fechada desde março do ano
passado por causa da pandemia
de coronavírus, a fronteira entre
Colômbia e Equador será reaberta
no início de dezembro. A medida
– prevendo diversos cuidados sa-
nitários – foi acertada pelos gover-
nos dos dois países, que também
prometeram trabalhar de forma con-
junta para combater o tráfico de dro-
gas na região.

TALIBÃ PROÍBE ARTISTAS DO
SEXO FEMININO EM NOVELAS.

➧ O governo extremista talibã anun-
ciou uma série de novas restrições
à mídia do Afeganistão, incluindo a
proibição de dramas televisivos com
atrizes. Outra determinação é a de
que todas asmulheres que apresen-
tam telejornais utilizem a vestimenta
islâmica conhecida ”hijab”, que es-
conde pescoço e cabelos, deixando
à mostra apenas o rosto.

ISRAEL INICIA VACINAÇÃO DAS
CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS.

➧ Nesta semana, as autoridades
de saúde de Israel começaram a
vacinar contra covid os habitantes
na faixa etária de 5 a 11 anos, uti-
lizando para isso o imunizante da
Pfizer. Dentre os objetivos da estra-
tégia está conter a recente alta na
incidência diária de novos contágios
por coronavírus no país do Oriente
Médio, inclusive entre menores de
idade.

BIG BEN TERÁ FACHADA
RENOVADA PARA O ANO NOVO.

➧ Um dos mais conhecidos pontos
turísticos de Londres (Inglaterra), o
relógio Big Ben está na etapa fi-
nal das obras de restauração inici-
adas em 2018. A corrida contra o
tempo (literalmente) tem por obje-
tivo reinaugurar a estrutura para que
seus ponteiros (em atividade desde
1859) anunciem – com pontualidade
britânica – a chegada do Ano Novo.

PASSAGENS SECRETAS SÃO
DESCOBERTAS EMMANSÃO

INGLESA.
➧ Um agente imobiliário descobriu
passagem secreta em sua mansão,
construída há 500 anos no interior
da Inglaterra. Ao analisar fotos do
tempo em que o imóvel sediava uma
escola, ele notou que a estante de
livros substituía uma antiga porta e
então decidiu remover o móvel. Re-
sultado: uma sala com várias pas-
sagens escondidas para outros am-
bientes.

SÓSIA DE SCARLETT JOHANSSON
CANSOU DA SEMELHANÇA.

➧ A modelo e influenciadora digi-
tal russa Yekaterina ”Kate” Shums-
kaya, 25 anos, é conhecida por ser
sósia da atriz norte-americana Scar-
lett Johansson, de 37. Mas ela
garante ter cansado de tal seme-
lhança e agora quer ”resgatar a pró-
pria identidade”. Em entrevista à im-
prensa britânica, ela também disse
que jamais conversou com a ”origi-
nal”.

GRUPO SUECO ABBA LANÇARÁ
CANÇÃO NATALINA NO DIA 3.

➧ O quarteto sueco ABBA anunciou
para 3 de dezembro o lançamento
de CD com a canção natalina, ”Lit-
tle Things” (”Pequenas Coisas”, em
português). Conforme texto enviado
à imprensa, trata-se de ”uma refle-
xão gentil sobre a alegria do Natal e
o tempo para a família nesta época
especial do ano”. Outros artistas
preparam faixas para a celebração.

BANDA THE FACES VOLTARÁ COM
TURNÊ E 14 FAIXAS INÉDITAS.

➧ Liderada pelo cantor Rod Stewart,
a banda britânica The Faces (1965-
1975) prepara uma turnê de re-
torno aos palcos, ainda sem datas
confirmadas, contando com outros
dois integrantes originais: o bate-
rista Kenney Jones e o guitarrista
Ronnie Wood (desde então nos Rol-
ling Stones). Além disso, ao menos
14 novas faixas de estúdio devem
ser lançadas.

DISCO GRAVADO POR JOE PESCI
EM 1968 TEM RELANÇAMENTO.

➧ Gravado pelo então cantor norte-
americano Joe Pesci antes da con-
sagração como ator, o disco ”Little
Joe Sure Can Sing” já está nas pla-
taformas on-line de música. As fai-
xas incluem três clássicos dos Be-
atles (”Fixing a Hole”, ”The Fool On
the Hill” e ”Got To Get You Into My
Life”), na voz peculiar do intérprete,
que fará 79 anos em fevereiro.

FAIXA COMGEORGE HARRISON E
RINGO STARR É REENCONTRADA.

➧ Gravada no final dos anos
1960 pelo guitarrista George Har-
rison pelo baterista Ringo Starr
quando eles ainda integravam os
Beatles (1963-1970), a música iné-
dita ”Radhe Shaam” foi reencon-
trada em fita na casa de seu compo-
sitor, o radialista Suresh Joshi, que
pretende lançar comercialmente o
áudio – que já pode ser conferido no
site youtube. com.

MORRE LENDÁRIO FOTÓGRAFO DE
ÍCONES DAMÚSICA POP.

➧ Responsável por algumas das
mais icônicas imagens de astros da
música pop, o fotógrafo britânico
Mick Rock morreu aos 72 anos, nos
Estados Unidos. A causa não foi
revelada. Dentre os seus trabalhos
mais conhecidos está a foto de capa
do LP ”The Rise and Fall of Ziggy
Stardust and the Spiders from Mars”
(1972), de David Bowie.

ELOGIADO, NOVO ÁLBUM DE ADELE
É UM DOSMAIS OUVIDOS.

➧ Intitulado “30”, o mais recente
disco da cantora britânica Adele tem
recebido elogios da crítica e que-
brado recordes em plataformas di-
gitais de música como o iTunes.
Trata-se do quarto trabalho de es-
túdio da artista 33 anos, desta vez
inspirada por temas pessoais como
maternidade, separação conjugal e
a busca por privacidade em meio à
fama.
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CLÁUDIO HUMBERTO

STF GASTA R$ 600 MIL EM
GRADES TEMENDO PROTESTOS

O Supremo Tribunal Federal (STF) abriu processo para gastar R$600
mil na compra de 2.500 metros de grades para cercar seu prédio, em
Brasília. A Praça dos Três Poderes passou a receber quilômetros
de grades no governo Dilma, com medo de protestos, e seguem até
hoje. Essas grades de contenção ofendem o tombamento de Brasília
pela Unesco, que exige a preservação do espaço bucólico da cidade.
Cadametro custará R$240 aos pagadores de impostos. Total: R$600
mil.

Praça cercada
O Edital 39/2021 lançado pelo STF pretende comprar cercas metáli-
cas, que vem sendo alugadas desde os protestos de junho de 2013.

Exigentes
O edital da licitação prevê 1.250 peças de alambrado medindo, no
mínimo, 2 metros de comprimento por 1,20m de altura.

Dois pesos
Há cinco anos, o Iphan decretou que grades de fundo de uma loja de
Brasília eram “atentado” ao tombamento. Grades no STF pode?

Povo go home
À turma do site MS em Brasília, parceiro da coluna, o STF informou
que a grade servirá para “controle” e “segurança”. Claro, claro.

Itamaraty vai desfazer troca esperta em Bruxelas
O Itamaraty vai desfazer a troca marota das residências do embaixa-
dor do Brasil em Bruxelas, Bélgica, com a do nosso representante
na União Européia (UE). No governo Michel Temer, o poderoso
secretário-geral do Itamaraty, Marcos Galvão, de olho na bela casa
há anos ocupada pelo embaixador do Brasil, designou um assessor
para o cargo e ele próprio para chefiar a Missão na UE, muito menos
trabalhosa. O ex-assessor, agradecido pelo cargo, não ousou criar
dificuldades à troca.

Tem história
Na linda casa viveu o marechal Bernard Montgomery, comandante
das forças inglesas de libertação, a quem a Alemanha nazista se
renderia.

Marcos quem?
Diplomatas brasileiros reconhecem a alta qualificação de Galvão,
mas dizem que sua passagem pela Missão na UE quase não foi
notada.

Trabalho haverá
Do tipo articulado, Marcos Galvão agora cavou sua designação para
a embaixada em Pequim, onde não se repetirá a moleza de Bruxelas.

Honrosas exceções
Com exceções como Paraná Pesquisas e Orbis, muitos institutos
correm para “aproximar” Lula de Bolsonaro. Evaporaram vantagens
de até 25 pontos, agora são 5 ou 6. Tudo porque, a partir de 1º de
janeiro, todos serão obrigados a disponibilizar as pesquisas à Justiça
Eleitoral.

Frentes marqueteiras
AFrente Parlamentar Mista da Inteligência Artificial foi instalada nesta
quarta (24) no Congresso. Apesar da enorme relevância do tema,
será a 347ª frente parlamentar a ser instalada apenas nesta Legisla-
tura.

Não há ânimo que resista
Com o jornalismo de funerária em declínio, com a vacinação recorde,
aposta-se agora no “caos econômico” em 2022. Não chega a provo-
car caos, mas explica a queda de 1,4% na confiança do consumidor.

Discurso de ódio
A deputada Bia Kicis (PSL-DF) foi atacada nas redes sociais por
tentar trazer de volta para 70 anos a aposentadoria compulsória no
STF e no serviço público. O deputado José Medeiros lembra que se
Kicis fosse ligada ao PT, isso seria “violência de gênero, discurso de
ódio” etc.

Dança dos números
Levantamento ModalMais revela que Bolsonaro avançou quase oito
pontos percentuais desde julho, quando dizia que o presidente tinha
apenas 25,2% das intenções de voto. Lula foi de 33,8% para 38,6%.

‘Senhor TV’
Flávio Cavalcanti Jr já concluiu o livro sobre seu pai, o saudoso
apresentador. A obra “Senhor TV” está em fase de produção na
editora Matrix e deverá ser lançado ainda no verão que se inicia.

Precisa melhorar
A Aneel comemorou a marca de 20 gigawatts de capacidade para
geração eólica de energia, suficiente para 20 milhões de pessoas.
Se fossem 100 gigawatts, não precisaríamos de termelétricas.

Produção nacional
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entregou aoMinistério da Saúde
um lote com 2,9milhões de doses da vacina AstraZeneca, que produz
no Brasil. No total há são 138,6 milhões de doses entregues.

Pensando bem...
... a Black Friday no Brasil é tão falsa quanto a promessa de lei das
fake news que servirá à liberdade de expressão.

PODER SEM PUDOR

Croquis voador
Estudantes de engenharia curitibanos do Projeto Rondon mudaram
a face de João Câmara (RN). Reformaram o coreto, a praça, até
construíram um chafariz. Deixaram saudades. Meses depois, o
prefeito Chico Bomba recebeu um recado: os estudantes precisavam
de um croquis das obras que ajudaram a realizar, para um trabalho
de conclusão de curso. O prefeito não entendeu direito, mas, solícito,
segundo reza a lenda, ele foi aos Correios e ditou um telegrama: “Im-
possível encontrar conquis, mas segue a melhor craúna da região.”
EmCuritiba, estudantes perplexos receberam do prefeito um pássaro
preto.
Com André Brito e Tiago Vasconcelos
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LEANDRO MAZZINI

LINHA HISTÓRICA
Amenos de um ano da eleição, a inflação da 3ª quadrissemana de
novembro/21 é a maior dos últimos quinze anos. A linha histórica,
conforme o atual informativo da Secretaria de Política Econômica
(SPE), do Ministério da Economia, mostra que o índice do go-
verno de Jair Bolsonaro (0,96%) supera o registrado em 2015, no
mesmo período, durante o governo Dilma Rousseff (0,94%). Foi o
desarranjo na economia que turbinou o processo de impeachment
da petista. Em 2016, já no governo Temer, no período de análise,
o índice caiu para 0,24%, subiu para 0,32% em 2017 e em 2018,
despencou para 0,05%.

Ascendente
A trajetória da inflação permanece ascendente. Comparada com
a última semana, houve aceleração dos grupos: Transportes
(de 2,55% para 2,98%), destaque para gasolina (de 7,28%, ante
6,14%); e Educação, leitura e recreação (de -0,19% para 0,57%),
destaque para passagem aérea (de -1,87% para 2,88%).

Cenário
Apesar dos índices crescentes, Bolsonaro e seu time econômico
assistem inertes a inflação sob descontrole e se eximem de qual-
quer responsabilidade. Sem anúncio de medidas para conter os
preços, Bolsonaro e Guedes jogam a culpa no cenário econômico
mundial. “O mundo todo está sofrendo com a economia neste,
espero, pós-pandemia”, tem repetido Bolsonaro.

Deltan vem aí
Ex-procurador chefe da Operação Lava Jato no MPF, Deltan
Dalagnol vai estrear na política após fazer mistério com seu desli-
gamento da categoria. É ele uma das estrelas nacionais a se filiar
no Podemos de Sergio Moro, enquanto o ex-juiz faz mistério com
Alvaro Dias.

Mineração
Entidades ambientalistas foram excluídas do debate e denunciam
que as alterações em discussão, na Câmara, do Código de Mine-
ração (Decreto-Lei 227/67) atendem a interesses do setor mine-
ral (grandes, médias e pequenas mineradoras ou garimpeiros).
Por pressão das entidades e da oposição, a votação do parecer
do Grupo de Trabalho - sob relatoria da deputada Greyce Elias
(Avante-MG) -, prevista para esta semana, foi adiada.

Anuência
O Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração
aponta que, ao retirar a obrigatoriedade de anuência de Estados
e Municípios para instalação de empreendimentos de minera-
ção, a proposta concentra poder demasiado na esfera federal,
restringindo a decisão de entes federados aos seus territórios e
fechando os principais canais atuais de interlocução das comuni-
dades atingidas e ameaçadas pela mineração.

Na esteira
Ex-ministros do governo Bolsonaro aguardam a possível filiação
ao PL para darem início aos seus planos de campanha. Três deles
deixaram as respectivas pastas sob saraivadas de polêmicas e
denúncias.

Triunvirato
Ex-titular do Meio Ambiente, Ricardo Salles, expulso do Novo, vai
tentar uma vaga no Senado. Abraham Weintraub, ex-ministro
da Educação, tem conversado sobre possível candidatura ao
governo de São Paulo. E o ex-chanceler Ernesto Araújo cogita
concorrer à Câmara, pelo DF.

Dossiê
André Mendonça venceu a primeira batalha, mas terá pela frente
uma guerra durante a sabatina na próxima semana. Será cobrado
pelos senadores principalmente sobre sua polêmica gestão no
Ministério da Justiça, quando abusou de processos com base na
Lei de Segurança Nacional. Perseguiu jornalistas e produziu um
dossiê sobre a atuação de 579 policiais e professores identifica-
dos como antifascistas.

Crise
Deputado Gustavo Fruet (PDT-PR) pretende instituir um conjunto
de medidas para elevar a racionalidade e a eficiência no uso da
água. Por meio de uma proposta que altera a Lei nº 9.433/1997
(Política Nacional de Recursos Hídricos), o parlamentar sublinha
que o objetivo é preparar o País para o enfrentamento de crise
hídrica, como a que assola as regiões Sul e Sudeste em 2021.

Mosaicos da Basílica
AArquidiocese de Aparecida (SP) contratou uma empresa italiana
com os melhores técnicos do mundo para implantar 15 mil m² de
mosaicos na fachada da Basílica, com ilustrações de passagens
bíblicas.

ESPLANADEIRA
# Fundação Grupo Boticário e Fundação Araucária destinam R$
3,7 milhões para 19 propostas de soluções para oceano.
# Empresário Alexis de Vaulx participa, dia 3 de dezembro, da
Exposição do Carnaval do Rio, no Centre National du Costume
de Scéne, na França.
# Julian Tonioli, sócio da Auddas, fala dia 3 sobre “Como abrir a
caixa preta da gestão magistral” durante Imersão Black Business
Academy, da FarmaPlus.
# Escritor Carlos Fernando Galvão lança dia 28 ”Um Rasante na
Beleza Carioca”, no Palácio do Catete (RJ).
# Psicossomatista Vanessa Jaccoud lança livro ”Transgeneridade:
um caso de transcendência”, pela Editora Cartola, e destina valor
das vendas para Associação TRANquilaMENTE.
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FLAVIO PEREIRA

PSDB QUER GOVERNAR O
BRASIL, MAS NÃO CONSEGUE
GERIR UMA PRÉVIA COM 47

MIL FILIADOS
O fiasco das prévias do PSDB ganha novos
capítulos. A direção do partido examinou on-
tem o programa do aplicativo desenvolvido pela
RelataSoft, empresa que faz parte do projeto
eleições do futuro do TSE (Tribunal Superior
Eleitoral). O PSDB informou que os testes com
a RelataSoft “não foram satisfatórios”. O apli-
cativo foi rejeitado pelos tucanos. Foi chamada
uma terceira fornecedora, a BEEVoter para tes-
tes.
O fiasco do PSDB está no fato de que o partido
não conseguiu aplicar uma prévia envolvendo
ao todo, 44,7 mil tucanos (cerca de 3% do 1,3
milhão de filiados) que se inscreveram para a
votação. Para complicar ainda mais o cenário
tucano, o ministro Benedito Gonçalves, do TSE
(Tribunal Superior Eleitoral), julgando mandado
de segurança (MSCiv 0600665-26) determinou
a abertura de prazo de dez dias para que o dire-
tório nacional do PSDB preste esclarecimentos
sobre as prévias partidárias que não acontece-
ram no último fim de semana para a escolha do
candidato da legenda à Presidência da Repú-
blica.
Segundo Yeda Crusius, no PSDB, cada um
no seu quadrado
A ex-governadora gaúcha Yeda Crusius defi-
niu ontem o perfil dos dois grupos existentes
hoje no PSDB. ” O PSDB democrático, do qual
participo e que também é integrado por João
Doria e Arthur Virgílio, todos de um lado, e do

outro lado, o PSDB autoritário, intervencionista,
quase coronelista, liderado por Aécio Neves e
do qual faz parte Eduardo Leite.”
Deputados gaúchos pedem política fiscal de
estímulo à piscicultura
O deputado federal Carlos Gomes e o depu-
tado estadual Sergio Peres, ambos do Republi-
canos, estiveram ontem no Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento em Brasí-
lia, reivindicando a isenção da incidência de
PIS/COFINS sobre os insumos utilizados na fa-
bricação de ração e suplementos minerais para
peixes.
Essa reivindicação consta do relatório final da
Comissão Especial presidida por Sergio Peres
na Assembleia gaúcha, para tratar da Cadeia
Produtiva da Piscicultura no Rio Grande do Sul.
Candidatura de Lula depende também de "El
Pollo"
O ex-presidiário Lula tem dito que definirá uma
eventual candidatura presidencial somente em
março do ano que vem. Quer aguardar o de-
senrolar dos fatos. Um deles: o governo espa-
nhol retomou o pedido de extradição do Gene-
ral Hugo Carbajal, ”El Pollo”, responsável por
gerir os bilhões de corrupção e do narcotráfico
vinculados à ditadura venezuelana. Ele já fez
uma delação à justiça dos EUA onde mencio-
nou como um dos destinatários do dinheiro do
narcotráfico, o ex-presidiário brasileiro Lula.
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EDSON BÜNDCHEN

REBELDES, INDOMÁVEIS
E INCONSEQUENTES

De acordo com O IBGE, o Brasil teve quase 1.500.000
mortes em 2020, cerca de 200.000 a mais do que em
2019. O acréscimo de 15% no número de mortes
de um ano para o outro é recorde, e revela o quão
trágico está sendo o saldo da mais grave epidemia
desde a gripe espanhola, ocorrida no início do século
passado. Com as mortes deste ano, os números serão
ainda mais assombrosos e devem revelar, com uma
chocante nitidez, o erro colossal de todos aqueles que
não apenas desdenharam da pandemia, mas criticaram
os especialistas que apontavam para a gravidade da
doença, além de tripudiarem acerca da eficácia das va-
cinas. Esse comportamento verificado durante a atual
pandemia, contudo, não é exatamente uma novidade.
Ainda está fresca na memória dos mais experientes
a rejeição inicial ao uso do cinto de segurança e da
proibição do cigarro em ambientes fechados, ocorri-
das no final dos anos 90 do século passado. Hoje,
parece incompreensível que alguém tenha se oposto
a medidas que o tempo tratou de consagrar como de
absoluto bom senso. Não será diferente, por certo,
em relação aos recalcitrantes da pandemia, cujo com-
portamento ofende e contrasta com nosso senso de
humanidade, uma vez que esse negacionismo incon-
sequente é ainda mais deletério e mortal do que aquele
dos relutantes de outrora.
Buscar compreender os fenômenos à luz da razão é o
padrão que prevaleceu desde que a ciência suplantou
o mito, as crenças miraculosas ou o puro e simples
charlatanismo. Esse avanço, porém, não eliminou do
cenário a ignorância, a vilania e o egoísmo, atitudes que
sustentam a indesejável e permanente ofensa à ciência
e às evidências empíricas. Nesse caso, a base do
dissenso não se ampara na razão, mas no sistemático
apelo à mentira ou em negações sem sentido, porém
não desprovidas de efeitos que repercutem, muitas
vezes dramaticamente, especialmente junto aos mais
incautos e desinformados, vítimas e porta-vozes invo-
luntários desse mal que atravessa o tempo. Há mais,
entretanto, do que sordidez na negação da verdade e

bovina aceitação da mentira. A propensão natural à
desconfiança do novo vem embutida no código gené-
tico de todos nós, num eco tardio de quando ainda nos
debatíamos para garantir um almoço sempre incerto ou
fugir de um leão faminto em primitivas eras. Entender
o fenômeno, todavia, não implica em assentir, mas
justamente forjar um repertório consistente e racional,
capaz de refutar esse modo nefasto e até criminoso
que contamina e prejudica a evolução mais rápida e
abrangente de consensos médicos ou científicos.
Agora, mesmo, passados quase dois anos do início da
pandemia, uma quarta onda coloca a Europa em alerta,
expondo ao mundo as dificuldades que os não vacina-
dos impõem às autoridades que lutam para preservar a
saúde do conjunto da sociedade. Assim também está
sendo nos EUA, país que enfrenta a mesma dificuldade
em convencer os cidadãos a se vacinar. Pior, essas
mesmas pessoas são geralmente aquelas que criticam
medidas de isolamento social, o uso de máscaras e
a exigência do passaporte vacinal. Nesse caso, em
muitos países, e no Brasil não está sendo diferente,
além da ignorância e da má-fé, a questão ideológica
também está presente. Líderes negacionistas têm ma-
nifestado um comportamento errático, assumindo pos-
turas anticiência, levando milhões a assumirem, por
mimetismo, riscos às suas próprias vidas. Quando as
lideranças vacilam, quem paga o preço é a população
menos esclarecida, justamente aquela que deveria ser
orientada à luz da razão. Se hoje nos parece bizarro
que, há menos de 30 anos, alguém se opusesse ao
uso do cinto de segurança e à proibição do fumo em
ambientes fechados, em bem pouco tempo nos pare-
cerá ainda mais injustificável que, sob todas as luzes
do milênio do conhecimento, ainda haja pessoas que
confrontem abertamente a eficácia das vacinas. Por
isso mesmo, mais de que nunca, é preciso estar alerta
e investir de modo permanente na disseminação da
verdade, porém jamais aquela que se esconde atrás do
conceito fantasioso da liberdade para pregar a mentira.
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CLÁUDIA FACHIN

FIM DO REPOUSO
Segundo a Organização Mundial da Saúde
(2001), o número de casos de infecção pelo
HIV (Human Imunodeficiency Virus) e AIDS
(Aquired Imunodeficiency Syndrome) vem
aumentando desde sua emergência nos
anos 1980, sendo uma doença endêmica
em nível mundial. Estima-se que atual-
mente haja cerca de 37milhões de pessoas
vivendo com HIV (PVHIV) globalmente.
Com o advento da terapia antirretrovi-
ral (TARV), a taxa de mortalidade entre
as PVHIV reduziu drasticamente, aumen-
tando desta maneira a expectativa de vida
deste grupo. Com isso e devido à natu-
reza inflamatória desta patologia, as doen-
ças cardiovasculares e síndrome metabó-
lica vem se tornado algumas das principais
comorbidades e causas de morte entre as
PVHIV.
A prática regular de exercícios físicos é in-
dicada para todos as pessoas, em especial
às PVHIV, como tratamento da síndrome
metabólica e prevenção de doenças cardi-
ovasculares – além de aumentar a dispo-
sição, a auto-estima, aliviar o estresse, ali-
viar os sintomas depressivos de ansiedade
generalizada, entre outros benefícios para
a saúde em geral. Neste grupo, o exercí-
cio também é recomendado para prevenir
e amenizar os efeitos colaterais provoca-
dos pelos TARV e pela própria infecção
pelo HIV, como a lipodistrofia – mudanças
na distribuição de gordura pelo corpo, que

pode afinar braços e pernas, por exemplo.
Com o intuito de colocar o corpo em mo-
vimento, foi montado, junto à médica resi-
dente em infectologia Isadora M. Pimentel,
um protocolo de exercício aeróbico a ser re-
alizado pelo menos três vezes por semana,
com duração de 20 a 60 minutos, que en-
volvem grandes grupamentos musculares
e podem ser mantidos continuamente em
ritmo aeróbio.
Os exercícios aeróbios por pelo menos 20
minutos, três vezes por semana, durante
quatro semanas, já podem melhorar a ap-
tidão cardiopulmonar e melhorar o estado
psicológico de soropositivos. Segundo
Dra. Isadora, não há restrição quanto ao
tipo de exercícios físicos devido à infecção
pelo HIV, porém estas podem ser aplicadas
se necessário devido a outras comorbida-
des – conforme indicado pelo médico em
nível individual.
Exercícios aeróbicos regulares reduzem o
nível de triglicerídeos e aumentam o nível
de HDL (bom colesterol) no sangue. Os
exercícios de carga, como a musculação,
por exemplo, ajudam a manter a massa e
a força muscular.
Fazer exercícios físicos não fortalece so-
mente o corpo, mas também a mente e a
alma. É um momento só seu de investi-
mento exclusivo em você.
Claudia Fachin - educadora física e CEO
na Body Lounge
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EFEMÉRIDES

FATOS HISTÓRICOS DO
DIA 25 DE NOVEMBRO

Eventos
1875 – O Reino Unido adquire o controle do
Canal do Suez, através da compra de 176 602
ações ao Egito.
1889 – O governo britânico entrega uma nota
ao governo português protestando contra a de-
cisão de considerar os territórios entre Angola
e Moçambique como dependentes da sobera-
nia lusitana.
1897 – A Espanha concede autonomia política
e administrativa a Porto Rico.
1939 – Segunda Guerra Mundial: embarca-
ções alemãs libertam minas ao largo da costa
sudoeste da Suécia, dentro do limite das suas
águas territoriais.
1974 – Portugal assina acordo para indepen-
dência de São Tomé e Príncipe.
1975 – Independência do Suriname.
2019 – Várias centenas de diamantes e joias,
com valor estimado em mais de um bilhão de
euros, são roubadas de um museu em Dres-
den, Alemanha.
Nascimentos
1609 – Henriqueta Maria de França (m. 1669).
1638 – Catarina de Bragança (m. 1705).
1844 – Karl Benz, engenheiro alemão (m.
1929).
1845 – Eça de Queirós, romancista português
(m. 1900).
1881 – Papa João 23 (m. 1963).
1897 – Otto Ernst Meyer, empresário teuto-
brasileiro (m. 1966).
1914 – Joe DiMaggio, jogador de beisebol

norte-americano (m. 1999).
1915 – Augusto Pinochet, militar e político chi-
leno (m. 2006).
1920 – Ricardo Montalbán, ator mexicano (m.
2009).
1931 – Nat Adderley, músico norte-americano
de jazz (m. 2000).
1940 – Percy Sledge, músico norte-americano
(m. 2015).
1947 – Zé Rodrix, cantor e instrumentista bra-
sileiro (m. 2009).
1950 – Guilherme Lamounier, ator, compositor
e cantor brasileiro (m. 2018).
1965 – Ana Paula Padrão, jornalista e apre-
sentadora brasileira.
1978 – Taís Araújo, atriz brasileira.
Mortes
1959—Gérard Philipe, ator francês (n. 1922).
1967 — Ossip Zadkine, pintor russo (n. 1890).
1968 — Upton Sinclair, escritor estadunidense
(n. 1878).
1970 — Yukio Mishima, novelista e drama-
turgo japonês (n. 1925).
1974 — U Thant, diplomata birmanês (n.
1909).
1998 — Eli Coimbra, jornalista brasileiro (n.
1942).
2005 – George Best, futebolista britânico (n.
1946).
2013 – Chico Hamilton, baterista norte-
americano (n. 1921).
2016 – Fidel Castro, político cubano (n. 1926).



Inter perde de 1 a 0 para o Fluminense
no Brasileirão e continua fora da zona
de classificação para a Libertadores.

Lucas Merçon/Fluminense F.C

Faltando três rodadas para o fim do torneio, Colorado continua em
oitavo lugar na tabela.

O Inter voltou a trope-
çar Campeonato Bra-

sileiro, ao perder de 1 a 0
para o Fluminense na noite
desta quarta-feira (24), em
jogo fora de casa pela 35ª
rodada. Com esse placar,
o Colorado permanece em
oitavo lugar (47 pontos) e
tem agora mais três par-
tidas até o fim do torneio
para tentar o ingresso no
G-6, a zona de classifica-
ção para a Copa Libertado-
res da América.

Disputado diante de
18,6 mil torcedores no
estádio Maracanã, no Rio
de Janeiro, o duelo teve o
único gol da partida mar-
cado de pênalti pelo Trico-
lor carioca com apenas 3
minutos de bola rolando.
Já nos momentos finais,
o Inter ainda teve expulso
o zagueiro Paulo Victor,
após falta dura sobre atleta
adversário na lateral do
campo.

A situação colorada na
tabela ainda pode piores
na noite desta quinta-feira
(25), caso o Ceará (com
apenas um ponto a me-
nos) obtiver um resultado
positivo contra o Corinthi-
ans (quarto colocado). O
apito inicial será dado às
20h, em Fortaleza (CE).

Para buscar uma vaga
no certame continental,
o Inter tem os seguintes
compromissos nesta reta
final de Brasileirão: Santos
(no estádio Beira-Rio, do-
mingo que vem), Atlético
Goianiense (novamente
em casa, uma semana de-
pois) e, por fim, Bragantino
(em São Paulo, no dia 9 de
dezembro).
Resumo do jogo
Os donos da casa abri-

ram o placar logo no início

da partida. O veterano ata-
cante Fred (38 anos) lan-
çou a bola e o zagueiro vi-
sitante Bruno Méndez aca-
bou cometendo toque de
mão dentro da área, com
pouco mais de 1 minuto
de jogo. Pênalti. Quem
pegou a bola foi o próprio
Fred, marcando o gol aos
3 minutos.

Com essa vantagem tão
cedo, o Fluminense apos-
tou na estratégia de se fe-
char atrás e aceitar a pres-
são do Inter, que tentava o
empate em contra-ataques
sem conseguir igualdade
no placar.

Aos 8 minutos, o vo-
lante colorado Patrick
quase conseguiu, ao pe-
gar uma sobra da defesa
e chutar da entrada da
área, mas a bola raspou a
trave. Aos 23, o capitão e
também volante Edenilson
cobrou escanteio para
o cabeceio do zagueiro
Victor Cuesta, exigindo
grande defesa do arqueiro
anfitrião.

Enquanto isso, o time
carioca só assustava nos
contra-ataques. Aos 31
minutos, o atacante Luiz
Henrique infernizou a de-
fesa colorada e chutou cru-
zado, mas Fred não al-
cançou e a bola saiu pela
linha-de-fundo.

No último lance de pe-
rigo do Tricolor antes do
intervalo, Caio Paulista in-
vadiu a área do Inter em
jogada individual e chutou
sobre o gol. Em seguida,
o zagueiro colorado Mer-
cado chutou e a zaga evi-
tou o gol de empate.

O início do segundo
tempo não foi muito dife-
rente, com o Inter pres-
sionando sem maior efe-

tividade durante a maior
parte do tempo e o Flu-
minense investindo em jo-
gadas de bola parada e
contra-ataques. Aos 5 mi-
nutos, Marlon cobrou falta
para os cariocas e David
Braz cabeceou, mas para
fora.

Intensificando a pres-
são, o Inter conseguiu le-
var perigo ao adversário
aos 18 minutos, com o
meia Mauricio chutando de
fora da área uma bola que
acabou saindo à direita da
goleira. Cerca de 3 mi-
nutos, o atacante colorado
Matheus Cadorini aprovei-
tou sobra na áreamas tam-
bém chutou para fora.

O Fluminense quase
chegou aos 2 a 0 quando
o cronômetro marcava 34
minutos: Caio Paulista foi
lançado pela esquerda,
cruzou e Arias tocou para
fora.

Quando o jogo já estava
nos descontos e os dois ti-
mes se revezavam nos er-
ros de passe, o confronto
passou a incluir lances de
”stress” entre os oponen-
tes. Aos 50 minutos, o za-
gueiro colorado Paulo Vic-

tor acabou levando o car-
tão vermelho por uma en-
trada violenta.

Ficha técnica
– Fluminense: Marcos

Felipe, Samuel Xavier, Da-
vid Braz, Luccas Claro,
Marlon, Wellington, Cale-
gari (Manoel), Yago Felipe;
Luiz Henrique (Arias), Caio
Paulista (Lucca) e Fred
(Bodadilla). Técnico: Mar-
cão.

– Inter: Marcelo Lomba,
Saravia, Bruno Méndez
(Mauricio), Victor Cuesta,
Moisés (Heitor), Rodrigo
Dourado (Paulo Victor),
Mercado, Edenilson, Tai-
son, Patrick (Mateus Ca-
dorini) e Palacios (Gustavo
Maia). Técnico: Diego
Aguirre.

– Arbitragem: trio de
Minas Gerais, formado
por Felipe Fernandes de
Lima e os bandeirinhas
Guilherme Dias Camilo
e Felipe Alan Costa de
Oliveira. No VAR, o conter-
râneo Emerson de Almeida
Ferreira.
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Vagner Mancini elogia reação
gremista e ressalta: “Vi um Flamengo

que vendeu caro o empate”.
Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Mancini projetou o próximo compromisso: “Para o jogo contra o Bahia nós não temos o que pensar.
Temos que ir lá e ganhar”.

N a terça-feira (23),
o Grêmio empatou

em casa contra o Fla-
mengo por 2 a 2. Ape-
sar da soma de um
ponto, o resultado foi
considerado satisfató-
rio tendo em vista que
o Tricolor chegou a es-
tar perdendo por 2 gols
de diferença. Após a
partida, o técnico Vag-
ner Mancini falou em
entrevista coletiva.

O comandante gre-
mista já havia dito
desde o jogo passado
que iria tentar repe-
tir a escalação e dar
sequência aos joga-
dores mesmo com o
retorno dos selecioná-
veis. Mais uma vez,
Mancini justificou: “A
partir do momento que
você ganha do Bra-
gantino e ganha da
Chapecoense, não há
razão para mexer no
time”, disse. Pelas
circunstâncias que a
partida apresentou, o
treinando considerou o
resultado satisfatório.

Questionado sobre
um favorecimento do
Flamengo de Renato
Portaluppi, ao alterar
o time carioca durante
a partida, Mancini dis-
cordou: “Eu não vi
desinteresse do Fla-
mengo em nenhum
momento do jogo. Vi

um Flamengo que ven-
deu caro o empate”,
afirmou. E projetou o
próximo compromisso:
“Para o jogo contra o
Bahia nós não temos
o que pensar. Temos
que ir lá e ganhar”,
sentenciou.

Apesar de ter ficado
satisfeito com o em-
pate pelo jeito que a
partida se apresentou,
Mancini confessou não
ter aprovado tanto a
atuação do seu time.
“Mas é claro que eu
tenho que valorizar
esse empate. Nós
estávamos perdendo
por 2 a 0 e com um ho-
mem a menos”, com-
pletou. Analisando
os últimos momentos
do Grêmio no cam-
peonato, o treinador
definiu: “Eu vejo uma
equipe que jogo a jogo
ganha corpo. Claro

que a cada rodada há
uma surpresa, não sa-
bemos se o panorama
será o mesmo”.

Próximo jogo

Após o empate con-
tra o Flamengo, na
Arena, pelo Campeo-
nato Brasileiro, o Trico-
lor se reapresentou na
manhã desta quarta-
feira (24), no CT Luiz
Carvalho, dando início
aos trabalhos visando
o confronto diante
do Bahia, que ocorre
na próxima sexta-feira
(26), às 19h, na Arena
Fonte Nova, em Salva-
dor (BA).

Aqueles atletas que
começaram o jogo
contra o Flamengo re-
alizaram trabalho re-
generativo, os demais,
treinaram no campo.

O técnico Vagner
Mancini comandou
uma movimentação

em duas partes. Após
o aquecimento com
posse de bola, os atle-
tas fizeram um treino
específico de circula-
ção e finalização contra
dois zagueiros. Na
segunda parte, em
campo reduzido, du-
elos de 5 contra 5 com
entrada rápida do 3º
time.

Lucas Silva, com
três cartões amarelos,
e Jonathan Robert, ex-
pulso, são os desfal-
ques do Tricolor para a
partida de sexta.

A delegação desem-
barcou no início da
noite desta quarta-feira
em Salvador, onde per-
manece concentrada
até o horário do jogo.
Nesta quinta-feira, no
CT do Vitória, o grupo
realiza o último treino
antes do confronto.
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Ministério Público denuncia
William Ribeiro por tentativa de
homicídio ao agredir árbitro.

Reprodução

Ex-jogador já havia sido afastado do futebol por dois anos; segundo delegado, houve intenção de matar
na ação.

O Ministério Pú-
blico do Rio

Grande do Sul anun-
ciou, nesta quarta-
feira (24), o indici-
amento do jogador
William Ribeiro por
tentativa do homicí-
dio. O atleta desferiu
um soco seguido de
um chute na cabeça
do árbitro Rodrigo
Crivellaro durante
jogo da segunda divi-
são do Campeonato
Gaúcho. A denúncia
é feita após o encer-
ramento do inquérito
da Polícia Civil.

William, que defen-
dia o São Paulo-RS,
já havia sido demitido
do clube, além de
ter sido punido com
dois anos de suspen-
são do futebol pela
a Primeira Comissão
Disciplinar do Tribu-
nal de Justiça Des-
portiva do RioGrande
do Sul (TJD-RS). Seu
time jogava com o
Guarani-RS no dia 4
de outubro.

As investigações
da Polícia Civil, lide-
radas pelo delegado
Felipe Cano, con-
cluíram que William
teve a intenção de
matar Rodrigo Cri-

vellaro ”por motivo
fútil”. Segundo as
autoridades, o joga-
dor assumiu o risco
de tirar a vida do juiz
ao desferir o pontapé
com o mesmo já des-
maiado no chão após
o soco. Se fosse só
para machucá-lo, o
primeiro golpe já teria
sido suficiente. O
promotor Pedro Rui
da Fontoura Porto
concordou com as
afirmações.

Após sofrer as
agressões, Rodrigo
Crivellaro foi socor-
rido e levado imedia-
tamente ao hospital.
Ele realizou uma sé-
rie de exames para
determinar a gravi-
dade da situação.
Primeiramente, teria
de passar por cirur-

gia. Mas depois os
médicos decidiram
por ir acompanhando
a evolução do quadro
para determinar se
um procedimento se-
ria mesmo necessá-
rio. Foi determinado
que o árbitro ficaria
90 dias afastado de
suas funções e utili-
zar um colar cervical
durante este período.

O inquérito da Po-
lícia Civil também so-
licitou que o árbitro
passe por algumas
verificações para de-
terminar se haverá
complicações per-
manentes. Crivellaro
teve uma lesão liga-
mentar na vértebra
C6. Assim, terá de
utilizar o colete cervi-
cal e fazer exames de
raio X semanalmente.

Por conta dos movi-
mentos, pode haver
deslocamento da vér-
tebra e, com isso, a
necessidade da cirur-
gia. O procedimento,
caso necessário, é
simples.

A agressão acon-
teceu aos 15 mi-
nutos do segundo
tempo, pouco depois
de o Guarani abrir
o placar. Nas ima-
gens disponíveis, é
possível ver o árbi-
tro já caído no gra-
mado quando Willian
Ribeiro acerta um
chute na região da
sua nuca. Aparente-
mente, o juiz perde
o sentido. Jogado-
res dos dois times
seguram o agressor
e pedem socorro ao
árbitro.
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Renato Portaluppi ganha "reforços"
de Arrascaeta e Pedro no Flamengo

para a final da Libertadores.
Alexandre Vidal/Flamengo

Jogadores devem ser relacionados por Renato para a grande decisão
deste sábado.

Final da Libertadores:
Flamengo e Palmeiras vão

jogar com elencos bilionários.
Reprodução

O rubro-negro e o alviverde têm times que somam R$ 1,82 bilhão.

A poucos dias da final da
Copa Libertadores entre

Palmeiras e Flamengo, Renato
Gaúcho ganhou dois ”reforços”
de peso para a decisão. O
meia Arrascaeta e o atacante
Pedro se recuperaram de lesão
e devem ser relacionados pelo
treinador para a partida deste
sábado (27), no estádio Cente-
nário, emMontevidéu (Uruguai).
A dupla entrou no segundo
tempo do empate em 2 a 2 com
o Grêmio e teve boa atuação.

Titular absoluto do time
rubro-negro, Arrascaeta retor-
nou ainda na vitória por 2 a
1 sobre o Internacional, no
Beira-Rio, domingo (21). O
atleta estava fora havia 48 dias
devido a uma lesão na coxa
direita na partida entre Uruguai
x Colômbia pelas Eliminatórias.
Contra o Grêmio, o camisa 14
fez a jogada que abriu o placar
para o Flamengo.

Pedro fez seu primeiro jogo
após passar por um longo pe-
ríodo de recuperação de uma
cirurgia no joelho direito, reali-
zada no dia 25 de outubro. Ao
fim da partida contra o tricolor
gaúcho, na terça, o atacante ce-
lebrou o retorno e demonstrou
confiança para a partida diante
do Palmeiras.

”Isso é fruto do trabalho do
departamento médico, dos fisi-
oterapeutas, preparadores físi-
cos também”, disse. ”Agora é
focar na decisão. Jogo difícil
contra o Palmeiras, todo mundo
sabe disso, mas vamos entrar
para vencer”, completou.

Palmeiras
Não é só o Flamengo que

deve contar com reforços para a
final da Libertadores. Pelo lado
do time paulista, Felipe Melo
e Breno Lopes voltaram a tra-
balhar com o elenco nesta se-

mana, na Academia de Futebol,
e podem ser relacionados para
o confronto.

Autor do gol do título sobre
o Santos, no Maracanã, Breno
Lopes ganhou alguns minutos
de ritmo de jogo ao entrar no
segundo tempo do empate em2

a 2 com o Atlético-MG na terça-
feira (23), no Allianz Parque. Fe-
lipe Melo foi poupado, mas não
preocupa para o jogo como Fla-
mengo. Ele está sendo prepa-
rado há duas semanas para a
decisão.

N este sábado (27), Fla-
mengo e Palmeiras medem

forças pelo título da Libertado-
res com um alicerce comum
a ambos: a força de seus
elencos. Clubes com forte
poder econômico no futebol
brasileiro, o rubro-negro e o
alviverde têm times que somam
R$ 1,82 bilhão.

O levantamento é do site
”Transfermarkt”, especializado
no mercado de transferências e
em valores de atletas do futebol
mundial. Na avaliação do site,
o Palmeiras tem um elenco de
143,2 milhões de euros (cerca
897,4 milhões de reais). Já o
Flamengo leva vantagem, com
um grupo avaliado em 148,6 mi-
lhões (931,2 milhões, em reais).

Uma dos aspectos que mais
pesa na avaliação do site é a
idade dos atletas — os mais

jovens e valorizados tendem a
receber uma valorização ainda
maior—, e nesse ponto os rivais
deste sábado se destacam. A
média de idade do elenco alvi-

verde é de 27,2 e a do rubro-
negro, 27,4.

Nos valores dos atletas, o fa-
tor idade é ainda mais prepon-
derante. Gabriel Veron e Gabriel

Menino, de 19 e 21 anos, são os
mais caros do Palmeiras. São
eles que dominam as primei-
ras posições, junto aos rubro-
negros Gabigol (25), Arrascaeta
(27) e Pedro (24).

O Flamengo tem elenco
mais valioso que o Palmeiras
muito por causa de Gabigol,
o mais valorizado entre os
dois times, com 26 milhões
de euros (R$ 164 milhões),
seguido de Giorgian De Arras-
caeta, 18 milhões de euros (R$
113 milhões), e Gabriel Veron,
16 milhões de euros (R$ 101
milhões).

Gabriel Menino e Pedro, am-
bos valendo 14 milhões de eu-
ros (R$ 88 milhões), e Dudu,
12 milhões de euros (R$ 75 mi-
lhões), completam a lista dos jo-
gadores mais valiosos da final
continental.
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Para o craque Zico, disputa entre
Palmeiras e Flamengo coloca frente
a frente duas equipes experientes
e acostumadas a decidir títulos.

Divulgação

Zico é diretor esportivo do Kashima Antlers, do Japão, mas está sempre atento aos jogos do Flamengo.

M aior ídolo da his-
tória do Flamengo,

Zico está ansioso pela
decisão da Libertado-
res entre o clube cari-
oca e o Palmeiras, mar-
cada para sábado (27),
às 17h, no Estádio Cen-
tenário, em Montevidéu
(Uruguai). Para o cra-
que, a decisão entre
os times brasileiros não
tem favorito.

Zico coloca Palmei-
ras e Flamengo na
mesma prateleira. “São
duas equipes experi-
entes e têm elencos
acostumados a decidir
títulos. Vai ser um jogo
de muita tensão, muita
concentração e vai ser
um duelo onde ninguém
pode vacilar”.

Como atualmente
vive no Japão, Zico vai
repetir o roteiro feito
em 2019, quando o
Flamengo venceu a Li-
bertadores. Para não
ser surpreendido pelo
sono da madrugada
do dia 27, o relógio já
está programado. Ca-
nal da TV previamente
selecionado e ainda o
isolamento como aliado
completam o esquema
armado por Zico para
ver a decisão.

“Como em 2019, es-
tou aqui no Japão para
ver o Flamengo numa fi-
nal de Libertadores. A
partida vai ser às 5h

da manhã e tenho tudo
ajustado. Durmo mais
cedo, coloco o relógio
para despertar e assisto
à decisão. Da mesma
maneira como foi contra
o River Plate”.

Em entrevista, ele
disse que mais uma
vez vai estar longe da
família num momento
tão importante para o
Flamengo. “Olha, nami-
nha casa, os meus filhos
devem reunir os amigos
para ver o jogo contra
o Palmeiras. Vai ser um
jogão. Mas você sabe
que, em partidas assim,
importantes, prefiro ver
sozinho mesmo.”

Mesmo atuando
como diretor esportivo
do Kashima Antlers, no
Japão, o ex-jogador está
sempre atento ao time
do coração. Longe de
fazer o estilo fanático,
Zico gosta de ver a par-

tida com olhos de estra-
tegista. Em sua análise
são observados o de-
sempenho das equipes
e o papel tático dos
jogadores. Protagonista
da primeira Libertadores
do Flamengo em 1981,
ele analisou o momento
do clube da Gávea. E a
fase de Michael chama
a atenção.

“Ele fez um excelente
campeonato pelo Goiás.
Como o Flamengo tinha
um time pronto e de
alto nível, o Michael
esperou as oportunida-
des e aproveitou. Mas
o que eu destaco é a
confiança em campo.
Além do treinador, os
jogadores acreditam
no seu potencial. E o
Renato (Portaluppi) está
aproveitando essa boa
fase. Você não ganha
um campeonato com
onze jogadores apenas,

mas com um bom plan-
tel. E o Michael é uma
baita opção”.

O maior artilheiro da
história do Flamengo
disse ainda que em
partidas assim, em que
os holofotes estão dire-
cionados normalmente
para os medalhões,
surpresas costumam
acontecer.

“Veja o caso, por
exemplo, do título do
Palmeiras no ano pas-
sado. Apareceu o Breno
Lopes, que ninguém
conhecia, e decidiu o
jogo. Garantiu o título.
Às vezes os medalhões
ou os jogadores mais
conhecidos são muito
marcados, ou encon-
tram mais dificuldades.
Quando você tem dois
grandes elencos, a aten-
ção precisa ser redo-
brada.”
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Jogador Benzema é julgado por chantagear
ex-colega de equipe com vídeo íntimo.

Getty Images

Benzema foi condenado a um ano de prisão, embora com suspensão condicional da pena, e multado em 75 mil euros.

U m tribunal de Ver-
salhes considerou

o atacante da França
e do Real Madrid, Ka-
rim Benzema, culpado
por cumplicidade na
tentativa de chantagem
do ex-companheiro de
seleção Mathieu Val-
buena por causa de
um vídeo íntimo nesta
quarta-feira (24).

Ele foi condenado a
um ano de prisão, em-
bora com suspensão
condicional da pena, e
multado em 75 mil eu-
ros. O jogador vai re-
correr da condenação.

Benzema, que ne-
gou qualquer irregula-
ridade, não estava no
tribunal. Ele deve jo-
gar pelo clube espa-
nhol contra o Sheriff
Tiraspol, da Moldávia,
ainda nesta quarta.

Os promotores ar-
gumentaram que Ben-
zema encorajou Valbu-
ena a pagar um grupo
de chantagistas sus-

peitos para manter a
fita sexualmente explí-
cita fora dos olhos do
público.

Eles disseram que
Valbuena recebeu o
primeiro de vários te-
lefonemas que amea-
çavam expor a fita em
junho de 2015. Valbu-
ena disse ao tribunal
que estava claro que
o chamador queria di-
nheiro e que a tentativa
de chantagemo deixou
temendo por sua car-
reira e lugar na seleção
da França.

Benzema foi recru-
tado pelos supostos
chantageadores para
incentivar Valbuena a
pagar enquanto seu
colega de equipe es-
tava paralisado, acres-
centou a acusação.

Benzema não tinha
mostrado boa vontade
a Valbuena e fingia ter
em mente seus melho-
res interesses, disse-
ram os juízes em sua

decisão escrita. Ben-
zema tinha “delibera-
damente ajudado os
autores da tentativa de
chantagem de Valbu-
ena”, eles acrescenta-
ram.

Benzema e Valbu-
ena perderam ambos
seus lugares na sele-
ção nacional após o es-
cândalo, apelidado de
“caso da fita de sexo”.

Entre os acusados
com Benzema, esta-
vam seu amigo de
infância Karim Zenati,
que atuou como inter-
mediário, e Mustapha
Zouaoui, um dos ar-
quitetos suspeitos do
esquema. Todos os
quatro acusados foram
considerados culpa-
dos em conexão com
a tentativa de chanta-
gem.

Retorno à
seleção

Benzema, 33 anos,
que já jogoumais de 90

vezes pelo seu país, foi
convocado para a sele-
ção da França para o
Campeonato Europeu
deste ano.

“Este resultado não
corresponde de forma
alguma à realidade dos
eventos”, disse o advo-
gado do jogador, An-
toine Vey a repórteres.

O Real Madrid se re-
cusou a comentar.

No início deste mês,
o presidente da Fe-
deração Francesa de
Futebol, Noel Le Graet,
disse que Benzema
não seria excluído da
equipe nacional caso
fosse condenado e
dada a pena suspensa
desejada pelos promo-
tores.

“O treinador será
sempre responsável
por sua seleção, e
Benzema não será ex-
cluído por causa de
uma eventual sanção
judicial”, disse LeGraet
ao Le Parisien.

OSUL | 65 Porto Alegre . Quinta, 25 de Novembro de 2021



Aspirina eleva em 26% taxa de insuficiência
cardíaca entre pacientes com fator de risco.

Reprodução

Droga é segura para uso ocasional, mas uso diário inspira acompa-
nhamento médico.

O maior estudo já re-
alizado sobre o uso

da aspirina para evitar
complicações entre pa-
cientes que já possuem
risco para insuficiência
cardíaca terminou com
resultados preocupantes.
O trabalho indicou que o
medicamento não apenas
é ineficaz para a preven-
ção, mas também torna
esses pacientes 26% mais
propensos a desenvolver
o problema.

O trabalho, publicado
em uma revista da Soci-
edade Europeia de Cardi-
ologia, é uma análise do
projeto Homage de acom-
panhamento clínico, que
reuniu dados de acom-
panhamento cardíaco de
46 mil pessoas nos EUA
e na Europa. O estudo
atual usou um subgrupo
de 30mil pessoas, omaior
até agora para investigar
o efeito da aspirina na
prevenção de insuficiên-
cia cardíaca.

O trabalho contou com
um acompanhamento de
5 anos numa população
commédia de idade de 67
anos, um quarto deles re-
latando consumir aspirina
diariamente como forma
de prevenção. Liderado
por médicos da Universi-
dade de Leuven (Bélgica),
o estudo foi o capítulo
mais novo num cenário de
pesquisa tem um histórico
de resultados contraditó-
rios.

”O uso de aspirina foi
associado com um risco
aumentado de insuficiên-
cia cardíaca em pacientes
recebendo aspirina com
ou sem histórico prévio
de doença cardiovascular.

Na ausência de evidên-
cias conclusivas em en-
saios clínicos, nossas ob-
servações sugerem que a
aspirina deva ser prescrita
com cautela a pacientes
sob risco de insuficiência
cardíaca ou que já apre-
sentem esse quadro”, es-
creveram os cientistas em
artigo no periódico ESC
Heart Failure.

Os pesquisadores re-
conhecem que o estudo
tem algumas limitações,
uma delas a de o uso de
aspirina ter sido autode-
claratório, sem acompa-
nhamento frequente. Este
não foi o primeiro traba-
lho a jogar dúvida sobre
o uso preventivo da aspi-
rina para cardíacos, mas
talvez tenha sido o mais
preocupante até agora. O
volume de dados usados,
porém, confere robustez
ao trabalho.

Por ampliar o risco de
hemorragias intestinais
e cerebrais em algumas
pessoas, a prescrição de
aspirina diária preventiva
já vinha sendo objeto de
cautela por parte dos mé-
dicos. Mas o fato de ela
elevar o risco para do pró-
prio problema cardíaco
que ela buscava prevenir
surpreendeu os médicos.

”Esse estudo ter in-
vestigado mais um ponto
potencial ponto em que a
aspirina pode ser deleté-
ria foi importante”, disse
Evandro Tinoco Mesquita,
presidente do departa-
mento de insuficiência
cardíaca da Sociedade
Brasileira de Cardiologia
(SBC).

”O aumento de risco
em 26% foi uma surpresa.

Embora esse estudo não
tenha sido um ensaio clí-
nico randomizado, como
se desejaria, o achado
foi bastante consistente”,
completou.

A percepção de que
a aspirina é uma droga
segura para uso diário co-
meçou a mudar na última
década. Alguns estudos
mostraram tênue efeito
positivo do medicamento
em prevenção primária
(nas pessoas que nunca
manifestaram sintomas
ou sinais clínicos cardí-
caos preocupantes) ou
secundária (pessoas sem
sintomas, mas com algum
sinal clínico). Ao menos
dois estudos recentes
feitos em pacientes com
risco para insuficiência
cardíaca, porém, apontam
para o lado oposto.

Cultura
americana

Hoje até mesmo a
Associação Americana
de Cardiologia, que no
passado foi a responsável
por popularizar o uso
preventivo da aspirina,
pede cautela no emprego
frequente da droga.

A entidade condena
automedicação e deixa os
médicos livres para pres-
creverem uso diário do
medicamento a pacientes
que já tiveram infarto ou
AVC. Recomenda cautela,
porém, sobretudo em pa-
cientes sem histórico de
cardiopatia e em maiores
de 70 anos.

Mesquita, da SBC,
afirma que seria desejável
ver estudos maiores, mas
por a aspirina se tratar
de uma droga já livre de
patente, dificilmente a ini-
ciativa privada patrocinará
um grande estudo.

”Mas as próprias agên-
cias de governo têm
olhado para os resulta-
dos de meta-análises e
estudos que se somam
e veem que cada vez me-
nos a aspirina se encaixa
nesse conceito de droga
milagrosa”, diz Mesquita.
O uso ocasional do me-
dicamento, porém, para
febre ou dor de cabeça,
continua se mostrando
seguro.
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Conheça o suco que aumenta a
longevidade e reduz o colesterol.

Reprodução

O cranberry pode ser ainda mais potente quando combinado com o
extrato de orégano.

Fumaça de cigarro pode provocar
morte das células dos olhos.

Reprodução

Fumaça produzida pelo cigarro leva à morte das células da córnea,
camada mais exposta dos olhos.

P oções mágicas para viver
mais e melhor não existem,

mas um estudo publicado na
revista Experimental Geronto-
logy indica que uma bebida de
fruta específica possui efeitos
significativos para prolongar a
vida e reduzir o colesterol ruim
— LDL.

O suco de cranberry é o
destaque da pesquisa. A fruta
é rica em antioxidantes, vitami-
nas e fibras, e seu suco ofe-
rece uma variedade de benefí-
cios, pois se trata de um anti-
inflamatório natural, que au-
menta as defesas imunológicas
e afasta o risco de doenças.

O estudo em questão ad-
ministrou extrato de cranberry
em moscas em três diferen-
tes de fase da vida. A pes-
quisa também conta com ex-
perimentos laboratoriais em ca-
mundongos. A maioria dos es-
tudos em humanos são limita-
dos à metodologia de observa-
ção.

Os pesquisadores desta-
caram que “essas descober-
tas sugerem que a suplemen-
tação de cranberry é sufici-
ente para promover a longe-
vidade quando implementada
durante qualquer estágio da
vida, provavelmente por meio
da redução do dano oxidativo
(uma das marcas do envelhe-
cimento, que contribui para o
aparecimento de linhas finas e
rugas na pele e degeneração
do corpo)”.

Em um experimento de la-
boratório, os pesquisadores
descobriram que o cranberry
pode ser ainda mais potente
quando combinado com o ex-
trato de orégano. Segundo os
estudiosos, a combinação es-
tendeu a expectativa de vida
média de homens e mulheres.

Um estudo publicado na
revista Diabetic Medicine tam-
bém creditou o cranberry à re-
dução do colesterol LDL. “O
colesterol da lipoproteína de

baixa densidade diminuiu sig-
nificativamente entre o grupo
que consumiu a fruta . A dimi-
nuição foi maior que no grupo
do placebo”.

Outros estudos ainda apon-
tam que o suplemento de cran-
berry pode ajudar a prevenir e
tratar infecções urinárias, além
de oferecer outros benefícios,

principalmente para as mulhe-
res, como melhora da saúde
sexual, menopausa, TPM, entre
outros.

Nutricionistas alertam que
para colher todos os benefícios
do suco de cranberry, é impor-
tante limitar-se a bebida sem
açúcar.

U m estudo conduzido por
pesquisadores da Univer-

sidade Farmacêutica Gifu, no
Japão, apontou que a fumaça
produzida pelo cigarro leva à
morte das células da córnea e
pode afetar não apenas fuman-
tes ativos, mas também quem
está próximo da fumaça. O
estudo, publicado pela revista
Scientific Reports, revela que
a exposição aos componentes
da fumaça do cigarro gera um
acúmulo de ferro que mata as
células epiteliais da córnea, ca-
mada mais exposta dos olhos.

A mesma reação também
foi observada com o aerossol
produzido a partir de produtos
de tabaco aquecido - que as-
sam as folhas do tabaco em vez
de queimá-las.

De acordo com os pesqui-
sadores, fumantes de tabaco
possuem duas vezes mais
chances do que os não fuman-

tes de sofrer da síndrome do
olho seco, caracterizada pela
superfície do olho desidratada
e coceira, que pode causar
problemas de visão, infecções
ou úlceras da córnea.

Risco
Para chegar à conclusão,

os pesquisadores expuseram

culturas cultivadas de células
do epitélio da córnea humana
ao extrato de fumaça de cigarro
e aerossol de tabaco aquecido,
que continham a maioria dos
ingredientes inalados por fu-
mantes.

O epitélio da córnea é a ca-
mada mais externa da córnea,

que também é exposta a fa-
tores ambientais, incluindo luz,
micro-organismos e poluição.

Após 24 horas de exposi-
ção, o número de células mor-
tas nas culturas expostas à fu-
maça e aerossóis foi maior do
que nas que não interagiram
com as substâncias.

Para os pesquisadores, en-
tender como os cigarros e dis-
positivos de tabaco aquecidos
afetam o tecido mais exposto
do olho pode ajudar os pesqui-
sadores a desenvolverem me-
lhores proteções contra danos
à saúde dos olhos.

Embora os resultados se-
jam importantes, os mesmos
autores apontam que mais es-
tudos são necessários, princi-
palmente em humanos, para
confirmar os resultados.
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Cientistas desenvolvem produto com
base em veneno de cascavel para
regular coagulação sanguínea.

Pixabay

Substância da cobra tem potencial de causar hemorragia em quem é
picado.

P esquisadores do Brasil
e da Bélgica desen-

volveram uma molécula
de interesse farmacêutico
com base em uma proteína
encontrada no veneno da
cascavel, a PEG-collineína-
1.

Ao aplicarem uma técnica
que a torna mais estável no
organismo e resistente ao
sistema imune, os cientistas
obtiveram um potencial novo
fármaco capaz de modular a
coagulação sanguínea. Re-
sultados da pesquisa foram
publicados recentemente no
International Journal of Biolo-
gical Macromolecules.

“A técnica tem como obje-
tivo manter a PEG-collineína-
1 circulante no organismo
por mais tempo, o que pode
reduzir o intervalo entre as
administrações caso se torne
um medicamento. Além
disso, reduz a degradação
por componentes do orga-
nismo humano e melhora
suas propriedades funcio-
nais”, conta Ernesto Lopes
Pinheiro Júnior, primeiro
autor do artigo.

Hoje pesquisador na Uni-
versidade Católica de Leu-
ven, na Bélgica, ele reali-
zou o trabalho no douto-
rado na Faculdade de Ciên-
cias Farmacêuticas de Ribei-
rão Preto da Universidade de
São Paulo (USP), com bolsa
da Fapesp.

Chamada de peguilação,
a técnica consiste em agre-
gar polietilenoglicol (PEG) à
molécula de interesse. Entre
outras propriedades, o PEG
diminui a interação com o
sistema imune, além de im-
pedir a formação de agre-
gados que diminuem a ativi-
dade da molécula pelo orga-
nismo.

“A peguilação é bastante
comum na indústria farma-
cêutica. Há 19 medicamen-
tos que utilizam a técnica

já aprovados. É a primeira
vez, porém, que o método foi
usado em uma toxina animal,
na sua forma recombinante ”,
diz Eliane Candiani Arantes,
professora daUSP e orienta-
dora do estudo.

Técnica
Obtida da peçonha de

uma subespécie de casca-
vel, Crotalus durissus colli-
lineatus, a collineína-1 con-
some o fibrinogênio, com-
posto presente no sangue
responsável pela coagula-
ção. No veneno da casca-
vel, ajuda a causar a hemor-
ragia em quem é picado pela
serpente. Isolada e adminis-
trada em pequenas doses,
porém, pode impedir a for-
mação de trombos que cau-
sam o acidente vascular ce-
rebral (AVC), por exemplo.

Quando usada em aplica-
ções tópicas (diretamente na
pele), a collineína-1 pode ter
efeito contrário, coagulando
o sangue em feridas de di-
fícil cicatrização. Por isso,
também tem grande poten-
cial para uso em curativos.

Obter a molécula em
quantidade suficiente dire-
tamente da cascavel, porém,
dependeria de manter um
grande serpentário, com
profissionais qualificados
para extrair a peçonha. Mas,
em trabalhos anteriores, o
grupo já havia solucionado
esse problema.

Ainda durante omestrado
na Universidade Federal de
Uberlândia (UFU), Johara
Boldrini-França, coautora do
estudo, conseguiu clonar o
gene produtor da collineína-
1. Posteriormente, criou uma
versão da levedura Pichia
pastoris que carrega o gene
da serpente que codifica a
proteína.

Também coordenado
por Arantes, o estudo de
Boldrini-França continuou
durante o doutorado e o pós-

doutorado na Faculdade de
Ciências Farmacêuticas da
USP, em Ribeirão.

“Essa estratégia é bas-
tante utilizada na indústria
farmacêutica. Parte da in-
sulina produzida hoje, por
exemplo, é a partir de leve-
duras que produzem essa
proteína humana”, afirma
Boldrini-França, que atual-
mente realiza pós-doutorado
na Universidade de Vila Ve-
lha (UVV).

Além de não depender
da extração de peçonha de
serpentes, as vantagens in-
cluem a facilidade de ma-
nipulação do microrganismo
em laboratório, o baixo custo
e a produção em escala, que
pode ser feita em biorreato-
res.

No estágio de pós-
doutorado na Universidade
Católica de Leuven, Boldrini-
França resolveu testar a pro-
teína recombinante – como é
chamada a versão produzida
pela levedura – em estruturas
presentes em diversos tipos
de tumores.

“Era algo improvável de
dar certo, uma vez que a
collineína-1 é considerada
uma proteína grande e costu-
mamos testar moléculas me-

nores nos chamados canais
iônicos, que são os alvos de
alguns medicamentos contra
o câncer”, relata Arantes.

Para a surpresa do grupo,
a proteína recombinante agiu
sobre um determinado tipo
de canal para potássio pre-
sente em uma linhagem de
tumor de mama, reduzindo
a sua viabilidade sem afetar
tecidos saudáveis. O traba-
lho foi publicado no ano pas-
sado na revista Scientific Re-
ports.

Quando usada a versão
peguilada da molécula, po-
rém, não houve atividade an-
ticancerígena.

“A propriedade antitumo-
ral não depende da ativi-
dade enzimática da molé-
cula, apenas do tamanho
dela, que bloqueia o ca-
nal para potássio. Com a
peguilação, porém, ela fi-
cou grande demais e não
se encaixou nesse alvo”, diz
Boldrini-França. “Em mui-
tos casos, a peguilação é
capaz de levar uma molé-
cula da bancada do labo-
ratório para a indústria. É
o que pretendemos agora”,
encerra Pinheiro-Junior.
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TikTok vai ganhar aplicativo para smart TVs.
Reprodução

O aplicativo será disponibilizado para televisores LG e Samsung pro-
duzidos depois de 2018 e também Google TV.

Twitter começa a liberar envio de
bonificações por usuários do Android.

Reprodução

As transações são todas feitas pelo próprio aplicativo da rede social.

D ona da rede social Tik-
Tok, a chinesa Byte-

Dance anunciou a criação
de uma versão do seu app
para smart TVs e dispositi-
vos de streaming nos Esta-
dos Unidos e Canadá. Po-
rém, é provável que em
breve a novidade chegue
para outras regiões, como
o Brasil

De acordo com o site
ZDNet, o aplicativo será
disponibilizado para televi-
sores LG e Samsung pro-
duzidos depois de 2018
e também Google TV ou
aparelhos com o sistema
Android TV. Inicialmente, o
app estava disponível ape-
nas para o Amazon Fire TV.

Nestas novas versões
do TikTok para TVs houve,
segundo a empresa, a in-
tenção de oferecer uma
nova forma de interativi-
dade através de grandes
telas, permitindo o com-
partilhamento da experiên-
cia com mais de uma pes-
soa ao mesmo tempo.

Segundo a rede social,
o novo aplicativo é uma
maneira de “vivenciar a
alegria e a criatividade do
TikTok juntos em casa”.

Fundado em 2017 e
lançado para Android e
iOS na China continental
pela empresa chinesa By-
teDance, o TikTok é conhe-
cido em seu país de ori-

gem como Douyin.
Trata-se de uma rede

social baseada no compar-
tilhamento de vídeos cur-
tos relacionados a dança,
comédia e educação. As

gravações feitas pelos
usuários possuem de 15
segundos a 3 minutos de
duração.

A s bonificações do Twit-
ter finalmente come-

çam a chegar para os
usuários do aplicativo no
Android. Conhecida como
Tip Jar, essa adição per-
mite ao fãs enviarem gorje-
tas em dinheiro para seus
criadores de conteúdo fa-
voritos a partir de valores
prefixados pela rede so-
cial.

O recurso era exclusivo
de proprietários de dispo-
sitivos com iOS, mas agora
pode ganhar mais popula-
ridade com a expansão da
base de usuários.

No desembarque no
sistema operacional do
Google, as bonificações
poderão ser enviadas por
meio de quatro serviços
distintos: Cash, Band-
camp, PayPal, Patreon e
Venmo.

As transações são to-
das feitas pelo próprio apli-
cativo da rede social e exi-

gem apenas do remetente
ter mais de 18 anos e um
cartão de crédito válido.

As bonificações fizeram
a estreia oficial em maio,
embora de forma bastante
tímida e limitada a criado-
res de conteúdo selecio-
nados. Com o passar do
tempo, o recurso foi expan-
dido até chegar a usuários
de todo o mundo no fim
de outubro. Para incenti-
var as doações, a rede so-

cial do passarinho até li-
berou a opção de enviar
dinheiro via Bitcoin — e
possivelmente outras crip-
tomoedas no futuro.
Investimento

pesado
Após ter passado anos

sem inovações substanci-
ais, o Twitter elegeu 2021
como o ano da sua reto-
mada e anunciou umpaco-
tão de novidades que che-

gam até o ano que vem.
A maioria delas são vol-

tadas para aprimorar a ex-
periência do usuário e ofe-
recer novas formas de mo-
netizar a produção de con-
teúdo, o que poderia atrair
celebridades e influencia-
dores digitais interessados
em uma graninha extra.

Com os apps de bate-
papo por voz em alta no
final de 2020, a rede so-
cial decidiu criar sua pró-
pria solução: o Twitter Es-
paços.

Para incentivar a utiliza-
ção, a plataforma lançou
a possibilidade de o cria-
dor cobrar por conteúdo,
como se fossem ingres-
sos pagos para palestras
fechadas, e gravação das
conversas para reprodu-
ção posterior.
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Dados e tecnologia levam empresas
a redefinirem o valor de suas marcas.
Getty Images

Maior desafio das marcas está não na coleta dos dados em si, mas na gestão feita deles.

P or muitos anos, a
força de uma marca

foi medida por uma série
de atributos que reme-
tiam à capacidade de
comunicação e alcance
dos consumidores via
ponto de venda.

No novo contexto do
marketing, onde tecnolo-
gia é fundamental para
escala, dados se tor-
naram ingredientes vi-
tais do fortalecimento da
estratégia de branding.
Marcas que vêm se des-
tacando colhemos frutos
de uma integração entre
os elementos básicos do
marketing e as novas di-
nâmicas de big data.

O Future-proof, mape-
amento que identifica o
nível de maturidade di-
gital das marcas, reali-
zado pela Timelens, em-
presa fruto de uma joint-
venture entre a Future-
Brand e a Decode, cons-
tata, por exemplo, que
dentre as 30 marcas ava-
liadas, existe um ponto
em comum que é a ma-

neira como elas orientam
os dados à estratégia.

André Matias, sócio e
diretor da FutureBrand e
da Timelens, explica, no
entanto, que apesar de
os dados serem vitais,
a forma como são apli-
cados pode mudar de
acordo com o segmento.

“Vale mencionar, por
exemplo, o setor finan-
ceiro. Marcas como Nu-
bank e Inter baseiam sua
construção na tecnolo-
gia como um meio de
propor uma nova expe-
riência para o mercado,
mas na outra ponta es-
tão Itaú e Santander que
usam a tecnologia para
se reinventar, chegar a
novos públicos e cons-
truir novas mensagens”,
explica.

“A tecnologia é prati-
camente um fio condu-
tor. Olhando para o va-
rejo, vão estar lá o Mer-
cado Livre e Amazon,
que nascem desta lógica
digital, mas também es-
tão Magalu, que está se

transformando a partir da
tecnologia, Renner e Ria-
chuelo que vivem da om-
nicanalidade para cons-
truir algo que seja inova-
dor”, acrescenta.

Eduardo Oliveira de
Queiroz Galvão, CO-
CEO da Decode e diretor
da Timelens, reforça que
é preciso ter em mente
que a diferença não está
no dado pelo dado.

“Não é sobre os da-
dos puros, mas sim com
um racional de prioriza-
ção e compreensão des-
tas informações para en-
tender o que é realmente
um movimento que está
se consolidando e que
é preciso responder a
partir da estratégia de
marca, e o que é sim-
plesmente um ruído pas-
sageiro. Ao olhar para
essas marcas, podemos
ver que a maioria delas
tem ferramentas muito
claras para ouvir e intera-
gir com seus consumido-
res”, afirma.

Muito mais do que

ter o dado também está
a capacidade de essas
empresas desenvolve-
rem a gestão.

“A chave está em
quem consegue traba-
lhar melhor estas infor-
mações, priorizar e colo-
car todos os insights em
uma escala correta para
compreender o que é
um movimento de longo
prazo. É neste momento
que faz a diferença ter
o olhar mais qualitativo,
mais especialista e de
entendimento do que vai
e o que não vai ficar para
o futuro”, pontua Matias.

“Caso contrário, to-
dos têm as mesmas in-
formações. Hoje, a dor,
diferente do que já foi
há alguns anos: é o
excesso de informação.
É fundamental entender
que os dados são, sim,
um input para estratégia
de marca, mas que so-
zinhos eles não respon-
dem nada”, completa.

Porto Alegre . Quinta, 25 de Novembro de 2021 . 70



Nubank ganha função Shopping com
cupons de desconto e vantagens.

Reprodução

Conceito principal é começar o processo dentro do app e terminar
diretamente na loja.

H á alguns meses, o
Nubank adquiriu a

plataforma de pagamen-
tos instantâneos Spin
Pay e começou a se
aventurar no segmento
de e-commerce. Agora,
os frutos da compra
começaram a surgir: a
companhia finalmente
anunciou que está tra-
balhando para oferecer
a opção de comércio
eletrônico no próprio
aplicativo.

Na terça-feira (23), a
empresa revelou ofici-
almente que está inte-
grando tecnologias para
oferecer uma nova ex-
periência de compra aos
clientes, a qual promete
ser simples de usar e
gerar vantagens. A fun-
ção Shopping vai dar
descontos, cupons e
preços especiais na hora
de pagar pelo aplicativo
Nubank.

Funcionamento
Basicamente, as com-

pras devem ser realiza-
das no site das lojas,
contudo o processo co-
meça dentro do aplica-
tivo Nubank. Os clien-
tes têm direito a ofertas
exclusivas em categorias
de produtos, cupons e
descontos de até 10%
— por enquanto, ape-
nas uma pequena par-
cela dos usuários tem
acesso à novidade.

Para usar, basta abrir
o aplicativo do Nubank,
clicar em ”Shopping” e
selecionar a marca que
deseja comprar. Por
último, é só clicar em
”Continuar para a loja”

para ser redirecionado
para escolher os produ-
tos e finalizar a compra.

”Por enquanto, essa
função está em fase de
testes, disponível ape-
nas para alguns clien-
tes. Este é um processo
normal no Nubank: li-
beramos nossos produ-
tos primeiro a grupos pe-
quenos, para podermos
aprender, melhorar e ou-
vir nossos clientes”, ex-
plica o comunicado ofi-
cial no blog do Nubank.

É importante desta-
car que as vendas não
são realizadas pelo app
Nubank, e a companhia
apenas oferece algumas
vantagens exclusivas.
Até o momento, a fin-
tech já fechou parceria
com Magalu, AliExpress,
Dafiti, Xiaomi, Motorola
e Samsung, mas a lista
permanecerá em cons-
tante atualização.

O movimento da
empresa garante mais
competição contra apps
como PicPay, que tem
um marketplace inte-
grado com cashback. A
novidade também chega
em um momento impor-
tante para o banco digi-
tal: em breve, o Nubank
vai abrir capital na bolsa
de valores.
Copa do Catar
A instituição será um

dos apoiadores oficiais
da Copa do Mundo da
Fifa 2022, que será re-
alizada no Catar, en-
tre os meses de novem-
bro e dezembro. Se-
gundo o banco digital,
o patrocínio visa cumprir

sua missão e empoderar
seus 48 milhões de clien-
tes/torcedores ”com um
toque diferente”.

De acordo com pos-
tagem nas redes sociais,
a pandemia da covid-
19 afastou a fintech das
grandes multidões. Por
isso, ao se tornar a ins-
tituição financeira oficial
da Copa do Mundo da
Fifa Catar 2022 na Amé-
rica do Sul, o Nubank es-
pera levar a sua marca a
um dos eventos mais es-
perados pelas pessoas
de todo o planeta.

Para o Chief Marke-
tingOfficer (CMO) doNu-
bank, Arturo Nuñez, o
futebol ”tem, como ne-
nhum outro esporte, o
poder de unir as pessoas
no mundo todo, mas
principalmente na Amé-
rica do Sul”.

Dessa forma, a pla-
taforma de serviços di-
gitais pretende contribuir
para que a região con-
siga não só vivenciar a
emoção de uma nova
Copa do Mundo, mas
também ter ”muitos mo-

tivos para comemorar”,
aposta o executivo.

Afirmando que ”no
Nubank, fazemos as coi-
sas de forma diferente”,
Nuñez explica que a
ideia de patrocinar uma
Copa do Mundo tem a
ver com compartilhar
esse momento histó-
rico com os clientes do
banco e com ”as pes-
soas em todos os cantos
do nosso continente”.

Nesse sentido, serão
criadas arenas de trans-
missão locais na Amé-
rica do Sul, acesso a in-
gressos de jogos e uma
série de ações e con-
teúdos exclusivos ofere-
cidos pelo Nubank aos
seus clientes.

O torneio no Catar
será a 22ª edição da
Copa do Mundo organi-
zado pela Fifa e marcará
a primeira vez em que o
evento é disputado no fi-
nal do ano. Os jogos
serão realizados entre os
dias 21 de novembro e
18 de dezembro em sete
cidades-sede.
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Nasa lança com sucesso sonda em
missão para alterar rota de asteroide.

Divulgação/Nasa

Teste busca saber se há tecnologia suficiente para mitigar ameaças futuras.

A missão Dart, da
Nasa, agência es-

pacial americana, co-
meçou com sucesso
na madrugada desta
quarta-feira (24). A
sonda será responsá-
vel pelo teste de redi-
recionamento de aste-
roide duplo (em tradu-
ção livre), que vai ten-
tar pela primeira vez
desviar a rota de um
asteroide, com o obje-
tivo de checar se pos-
sui tecnologia sufici-
ente para proteger o
planeta de umpossível
risco futuro.

A bordo de um
foguete Falcon 9 da
Space-X, a sonda Dart
foi lançada às 3h21,
no horário de Brasília
(DF), da base da Força
Aérea de Vandenberg,
na Califórnia (EUA).

Passado cerca de
uma hora do lança-
mento, a nave se se-
parou do foguete.

Minutos depois, os
operadores da missão
receberam os primei-
ros dados de teleme-
tria e iniciaram o pro-
cesso de orientação
dela para uma posição
segura para abertura
de seus painéis sola-
res — o que ocorreu,
com sucesso, após
duas horas.

Segundo a agência

americana, nenhum
asteroide conhecido
representa uma ame-
aça à Terra — pelo
menos até o próximo
século. A missão Dart
funciona como um
teste-chave antes de
qualquer ameaça real,
para coletar dados
sobre a possibilidade
de deflexão de um
asteroide por meio de
uma técnica chamada
de impacto cinético.

”A Dart está trans-
formando a ficção ci-
entífica em fato cien-
tífico”, disse o admi-
nistrador da Nasa, Bill
Nelson. ”Além de to-
das as maneiras como
a Nasa estuda nosso
universo e nosso pla-
neta natal, também
estamos trabalhando
para proteger essa
casa. Esse teste aju-
dará a provar uma
maneira viável de pro-

teger nosso planeta
de um asteroide peri-
goso, caso algum dia
um venha em direção
à Terra.”

A sonda da Dart
ruma até um sistema
de asteroides biná-
rio. Com uma velo-
cidade de seis quilô-
metros por segundo,
de forma autônoma,
a nave deve colidir
deliberadamente com
o Dimorphos, um aste-
roide de 160metros de
diâmetro, que orbita
outro maior, o Didy-
mos, com 780 metros
de diâmetro.

Pela proximidade
com a Terra, o sis-
tema Didymos per-
mite que especialistas
em defesa planetária
observem e meçam
o impacto cinético
da sonda. Com a
colisão, os cientistas
estimam reduzir em

vários minutos o pe-
ríodo orbital do Di-
morphos. A escolha
da data de colisão,
que deve ocorrer entre
outubro e novembro
do próximo ano, foi
proposital. A cada 770
dias, o Didymos fica
a 11 milhões de quilô-
metros do planeta.

Com informações
mais específicas sobre
o Dimorphos, como
massa e estrutura in-
terna, e da cratera a
ser deixada pela Dart,
será possível tornar
o impacto cinético
em uma técnica re-
plicável. Assim, em
caso da aproxima-
ção de um asteroide
que realmente possa
causar danos ao pla-
neta, os cientistas
estarão prontos para
contorná-lo.
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Chances de asteroide Bennu atingir a
Terra são pequenas, mas não nulas.

Divulgação/Nasa

Bennu é um asteroide com o diâmetro de 1,6 km.

N ão é uma trama de mais
um filme de catástrofe.

Mas existe uma ameaça pen-
dente, porém não imprová-
vel, à vida como nós a co-
nhecemos: um asteroide se
aproximando da Terra.

Bennu, um asteroide com
o diâmetro de 1,6 km se di-
rige em nossa direção, po-
dendo chegar muito próximo
da Terra em setembro de
2135.

Mas não é motivo de pâ-
nico, garantem cientistas da
Nasa. Embora Bennu se si-
tue na metade da distância
da Lua, as probabilidades de
uma colisão com a Terra no
próximo século, causando a
destruição do nosso planeta,
são muito baixas.

“Apesar de não existir ne-
nhuma possibilidade de um
choque durante esse encon-
tro, Bennu está ficandomuito
próximo da Terra”, disse Da-
vide Farnocchia, cientista do
Center for Near Earth Object
Studies, da Nasa, que cal-
cula órbitas de planetas e as-
teroides e as suas chances
de impacto no Jet Propulsion
Laboratory no Sul da Califór-
nia.

Apesar de os pesquisa-
dores acreditarem que não
haverá uma colisão com a
Terra, eles agora se deparam
com o desafio de decifrar
como a gravidade do nosso
planeta vai alterar a trajetória
do asteroide em torno doSol,
afirmaram os cientistas.

Eles observaram que
existe uma pequena pos-
sibilidade de o asteroide
passar pelo que é conhecido
como buraco de fechadura
gravitacional, o que pode
potencialmente colocar o
asteroide em rota para a
Terra emumadatamais tarde
no século 22.

Um buraco de fechadura
gravitacional é uma minús-
cula região no espaço onde
a gravidade de um planeta

podemodificar a trajetória de
um asteroide que está pas-
sando e colocá-lo numa rota
de colisão com ele no futuro.

Farnocchia disse que
apesar de as descobertas
recentes mostrarem que as
probabilidades de impacto
são ligeiramente maiores –
de 1 em 2.700 para 1 em
1.750, no próximo século,
“isso não representa uma
mudança significativa” ou
motivo de preocupação.

“No geral, a situação me-
lhorou”, disse Farnocchia,
autor principal de um estudo
publicado na semana pas-
sada. “Não estou agora mais
preocupado com Bennu do
que estava antes; a probabi-
lidade de um impacto conti-
nua muito pequena”.

No estudo, os pesquisa-
dores da Nasa usaram da-
dos muito precisos forneci-
dos pela sonda OSIRIS-REx
para compreender melhor os
movimentos do asteroide até
2.300, aprimorando a capa-
cidade dos cientistas de de-
terminarem a probabilidade
de um impacto com a Terra
e prever as órbitas de outros
asteroides.

Usando a Deep Space
Network da Nasa com ante-
nas de rádio gigantescas que
suportam missões de son-
das interplanetárias e mode-
los de computador, os ci-
entistas puderam determinar
que a probabilidade no geral
de Bennu atingir a Terra é de
1 em 1.750 (ou 0,057%).

Ou uma probabilidade de
99,94% de que ele não atin-
girá nosso planeta.

Os cientistas também cal-
cularam o dia de maior risco
de uma colisão: 24 de se-
tembro de 2.182, com a pro-
babilidade de 1 em 2.700 (ou
0,037%) que é ainda menor
do que a possibilidade de im-
pacto até 2.300.

O asteroide potencial-
mente perigoso foi desco-

berto em 1999 pela Lin-
coln Near-Earth Asteroid
Research Team, programa
que trabalha na detecção
e rastreamento de objetos
espaciais e foi observado
de perto, com 580 “obser-
vações astrométricas” feitas
em terra principalmente por
telescópios ópticos e de
radar até 2018, segundo
estudo publicado no Icarus
Journal.

Desde sua descoberta,
Bennu teve três encontros
com a Terra, em 1999, 2005 e
2011, durante os quais duas
estações de radar coletaram
dados das medidas do aste-
roide.

Embora as chances de
uma colisão sejam baixas,
Bennu é um dos dois mais
perigosos asteroides no
nosso sistema solar, ao lado
de outro chamado 1959 DA,
disse a Nasa.

Segundo os pesquisado-
res a ameaça mais premente
para a Terra de objetos espa-
ciais são asteroides não de-
tectados. Mas eles já detec-
taram 60% dos asteroides do
tamanho de Bennu.

Em 2016 a Nasa lan-
çou a sonda OSIRIS-REx
que voou muito próximo de
Bennu para colher informa-
ções sobre seu tamanho,

forma, massa e composição,
monitorando também sua ro-
tação e sua trajetória orbital
para avaliar seu perigo po-
tencial.

Depois de uma jornada
de 27 meses, OSIRIS-REx
chegou na órbita do aste-
roide em 2018 e passou dois
anos estudando de perto o
objeto antes de retornar à
Terra em 10 de maio deste
ano.

“Os dados obtidos pela
sonda nos oferecem infor-
mações muito mais precisas,
e podemos testar os limites
dos nossos modelos e cal-
cular a trajetória futura de
Bennu com um alto grau de
certeza até 2135”, afirmou
Davide Farnocchia. “Jamais
conseguimos fazer um mo-
delo da trajetória de um as-
teroide com essa precisão”.

A sonda espacial também
retirou amostras de rochas e
poeira da superfície do as-
teroide que cairão na Terra
daqui a dois anos, em 24
de setembro de 2023, aterris-
sando no Utah Test and Trai-
ning Range, no Grande De-
serto de Salt Lake.
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Parque de flores é nova
atração da Serra Gaúcha.

Mátria Parque de Flores/Divulgação

Complexo terá mais de 300 espécies, experiências educacionais e de lazer com ênfase na natureza.

U m complexo com
50 hectares dedi-

cado às flores será
inaugurado nesta
sexta-feira (26) na
cidade de São Fran-
cisco de Paula, a
cerca de 35 minu-
tos de carro de Gra-
mado.
Dentre as atrações

mais aguardadas da
Serra Gaúcha, o Má-
tria Parque de Flo-
res está sendo cons-
truído há dois anos
e tem um acervo ini-
cial de sete milhões
de mudas de plantas
de 300 espécies di-
ferentes, entre flores
ornamentais e árvo-
res. São 30 jardins no
total, interligados por
um caminho de oito
quilômetros de exten-
são.
O projeto arqui-

tetônico do empreen-
dimento visa a inte-
gração com a paisa-
gem natural da Mata
Atlântica. Logo na
entrada, os visitantes
se deparam com uma
estrutura de quase
dois mil metros qua-
drados em formato
de semicírculo feita
de concreto ripado e
vidro, que abriga bi-
lheteria, boutique de

roupas e acessórios,
loja de plantas e ar-
tigos de jardinagem
e um restaurante de
parrilla.
Na sequência, ao

adentrar o parque, o
ponto central é outra
construção à beira do
Lago Azul, com deck
que avança sobre as
águas. Ali ficam um
restaurante com pra-
tos típicos gaúchos,
sanduíches e opções
veganas, uma pizza-
ria tradicional italiana,
uma adega commais
de 400 rótulos e um
espaço para piqueni-
que — os visitantes
poderão escolher en-
tre fazer a refeição em
toalhas estendidas
na grama ou em me-
sas (os valores ainda
não foram divulga-
dos). Além disso,

aos finais de semana
e feriados o espaço
receberá apresenta-
ções de dança.
O protagonismo,

no entanto, é dos
jardins. Entre os des-
taques estão um ro-
seiral commais de 22
mil mudas e um dos
maiores túneis de
glicínias do mundo,
com 102 metros de
extensão.
Só é importante ali-

nhar as expectativas
e compreender os ci-
clos da natureza: as
glicínias, por exem-
plo, só florescem en-
tre o final do inverno
e o início da prima-
vera. No restante do
ano, o túnel é apenas
verde. Há ainda qua-
tro quilômetros de tri-
lhas pela mata com
araucárias. Veja as

fotos a seguir:
Serviço

O Mátria Parque
de Flores fica no
quilômetro 68 da ro-
dovia ERS 235, que
liga São Francisco
de Paula a Canela.
Ele funcionará diari-
amente, das 10h às
18h, e os ingressos
podem ser compra-
dos pelo site.
As entradas cus-

tarão R$ 119 por
adulto, mas idosos,
adolescentes de 12 a
16 anos, moradores
de São Francisco de
Paula, pessoas com
necessidades espe-
ciais e seus acom-
panhantes pagam R$
59,50. Já as crianças
de até 11 anos pos-
suem gratuidade.
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Álbum "perdido" de David Bowie gravado
em 2001 será lançado nesta sexta.

Reprodução

Após disputa com gravadora, disco acabou na gaveta. Agora, herdeiros apresentam projeto em dois
formatos.

C omo vários artis-
tas de sua gera-

ção, o britânico Da-
vid Bowie, morto em
2016, também teve bri-
gas com as gravado-
ras. ”Toy”, um ál-
bum de 2001 sepul-
tado após uma disputa
com a Virgin, será co-
nhecido pelo público
em seu formato origi-
nal na sexta-feira (26).

Uma versão pirata
de ”Toy”, de péssima
qualidade, circula na
internet desde 2011.
E partes foram utiliza-
das por Bowie em ”He-
athen” (2002), ou em
lados B de singles, as-
sim como em compila-
ções.

”Os fãs já conhe-
cem dois terços do ál-
bum”, declarou à AFP
Jérôme Soligny, espe-
cialista francês na obra
do cantor e compo-
sitor, autor de ”David
Bowie Rainbowman”.

”Toy” surge como
projeto a partir das
versões de ”Can’t help
thinking about me”
(canção de 1966) que
Bowie interpretou com
seu grupo no fim dos
anos 1990.

Com este grupo,
formado por Mark
Plati, Sterling Camp-
bell e Earl Slick, Bowie
alcançou um dos
grandes momentos

de sua carreira, com
um show no festival
de Glastonbury (In-
glaterra) em 2000 que
ficou gravado na me-
mória.

O álbum também
representa um mo-
mento importante na
carreira de Bowie, pois
durante a gravação
em Nova York o cantor
se reconciliou com
o produtor Tony Vis-
conti.

Ele havia parado
de trabalhar com Vis-
conti antes de ”Let’s
Dance”, seu grande
sucesso de 1983, pro-
duzido por Nile Rod-
gers.

”Bowie tinha von-
tade de voltar a tra-
balhar com ele (Vis-
conti), mas a princípio
em doses homeopáti-
cas, porque tanto ele
como Tony são perso-
nalidades fortes”, ex-
plica Soligny.

Um dia após o show
triunfal em Glaston-
bury, Bowie entrou
no estúdio com o
grupo. Juntos retoma-
ram canções gravadas
entre 1964 e 1971.

Bowie desejava lan-
çar o álbum imediata-
mente.

”Toy é uma cápsula
do tempo capturada
em uma atmosfera de
alegria, de foto e ener-
gia, com o som demú-
sicos felizes por tocar
juntos”, explica Mark
Plati, que trabalhou na
gravação.

Mas a relação com
a Virgin virou um
grande problema. ”A
Virgin se tornou uma
merda total. Es-
tas pessoas foram
horríveis nos dois
anos anteriores a mi-
nha saída”, declarou
Bowie em 2002.

O artista se can-
sou e deixou ”Toy”

na gaveta para
lançar ”Heathen”
(Iso/Columbia/Sony).

Os herdeiros de
Bowie apresentam
agora ”Toy” (Par-
lophone/Iso/Warner)
em dois formatos.

O primeiro, a ver-
são original, na sexta-
feira, dentro de ”David
Bowie 5. Brilliant Ad-
venture (1992-2001)”.

Este é o quinto vo-
lume de uma série de
gravações do cantor
britânico. O tesouro
contém outras grava-
ções, como uma apre-
sentação ao vivo na rá-
dio BBC em 2000.

Em 7 de janeiro de
2022, na véspera do
aniversário de Bowie,
será lançado ”Toy
(Toy:Box)”, outra ver-
são do álbum perdido,
desta vez com takes
alternativos e acústi-
cos.
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Tom Holland, protagonista de
Homem-Aranha, compra Rolls-Royce

de quase 2 milhões de reais.
Reprodução/Instagram

Modelo é o primeiro SUV da centenária marca britânica.

Diretor Ridley Scott coloca culpa de
fracasso do seu último filme nos

millenials e seus "malditos smartphones".
Getty Images

Além de ‘O Último Duelo’, Scott também lançou em 2021 o drama
‘Casa Gucci’.

T om Holland está passando
por um bom momento

na carreira. O ator é o pro-
tagonista do filme ”Homem-
Aranha: Sem Volta Para
Casa”, que já está dando o
que falar antes mesmo da
estreia, marcada para 16 de
dezembro.

Além disso, ele foi esca-
lado para ”Uncharted”, longa
baseado em uma franquia de
video game. Por isso, nada
mais justo que comemorar
com um presente – e que pre-
sente. Holland comprou um
Rolls-Royce Cullinan.

Avaliado em US$ 325 mil
– um pouco mais de R$ 1,8
milhão na cotação atual –, o
carro usa a mesma plataforma
do sedã de luxo Phantom, e é

o primeiro SUV da centenária
marca britânica.

Equipado com motor V12
biturbo de 6,75 litros com 570
cv e 86,6 kgfm, o Cullinan ace-
lera de 0 a 100 km/h em 5 se-
gundos e tem velocidade má-
xima de 250 km/h.

O interior do modelo os-
tenta bancos de couro laranja
e tem quatro poltronas indivi-
duais.

Porsche Taycan
Antes de comprar o Rolls-

Royce, Holland tinha adqui-
rido um Porsche Taycan Turbo
S. E a compra do esportivo
não passou despercebida. O
ator e sua família foram até a
sede da Porsche, na Alema-
nha, para acelerar o veículo
elétrico na pista.

O Taycan Turbo S tem um
propulsor elétrico em cada
eixo, totalizando 761 cv – não,
por acaso, Holland e sua famí-
lia ficaram tão surpresos com

a potência do carro. O preço
(no Brasil) também é de cair o
queixo: R$ 1.079.000.

O diretor Ridley Scott colo-
cou a culpa do fracasso

de seu mais recente filme, ”O
Último Duelo” (2021) na gera-
ção millenial e “seus malditos
smartphones”. Hoje aos 83
anos, Scott é diretor de clássi-
cos como ”Gladiador” (2000),
”Blade Runner” (1982) e ”Alien
- O 8.º Passageiro” (1979).

Ele viu seu filme de época
protagonizado por Matt Da-
mon e Ben Affleck fazer, em
seu primeiro mês em cartaz,
apenas US$ 27 milhões (R$
151 milhões) em vendas de in-
gressos após ter custado US$
100 milhões (562 milhões).

O cineasta expôs seus
incômodos com a baixa bi-
lheteria do filme e apontou
os supostos culpados em
participação no mais recente
episódio do podcast do ator
Marc Maron, noticia o jornal
MetroUK.

“Acho que no fim das con-

tas… O que temos hoje é
um público que cresceu com
essas p****s de celulares”,
disse o diretor quando per-
guntado sobre a bilheteria de
”O Último Duelo”. “Os mil-
lenials… Não querem apren-
der nada a menos que seja
com um maldito smartphone.

É um grande golpe, mas acho
que estamos lidando com isso
agora com o Facebook. Acho
que foi um equívoco decor-
rente de darmos um crédito
não merecido a essa geração
mais recente”.

Depois, Scott ainda elo-
giou os estúdios produtores
do filme e disse não se arre-

pender de nada relacionado
ao projeto: “Eles fizeram um
trabalho fantástico de divulga-
ção. Os chefões amaram o
filme… Eu fiquei preocupado
que eles não fossem gostar.
Mas são os riscos que você
corre, foi a aposta que eles fi-
zeram. Todos nós achamos
que era um roteiro incrível. E
fizemos. Não dá para ganhar
todas as vezes”.

Damon e Affleck não ape-
nas protagonizaram ”O Último
Duelo” como também foram
responsáveis pelo roteiro da
produção, em parceria com
Nicole Holofcener. Além dos
dois, o longa ainda conta em
seu elenco com Adam Driver e
Jodie Comer.

Além de ”O Último Duelo”,
Scott também lançou em 2021
o drama ”Casa Gucci”, prota-
gonizado por Lady Gaga, Al
Pacino, Adam Driver, Salma
Hayek e Jared Leto.
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Site diz que princesa Charlene de Mônaco
quase morreu devido a doença misteriosa.

Getty Images

Princesa passou meses na África do Sul para tratar infecção e foi
internada em clínica pouco depois de retornar a Mônaco.

A princesa Charlene
de Mônaco quase

faleceu durante sua esta-
dia na África do Sul, onde
ficou afastada da família
ao longo de seis meses
para tratar um problema
de saúde. É isso o que
apontam fontes próxi-
mas a ela em uma nova
entrevista ao site Page
Six.

De acordo com os in-
siders, amigos de Char-
lene acreditam que a
família real de Mônaco
está ”minimizando” o
quadro de saúde da ex-
nadadora olímpica de 43
anos, que, depois de re-
tornar ao principado no
último dia 8, foi internada
em uma clínica devido a
”exaustão tanto emoci-
onal quanto física”, se-
gundo o príncipe Albert
II.

“É injusto que ela
esteja sendo retratada
como tendo algum tipo
de problema mental ou
emocional”, considerou
um contato do Page Six.
“Não sabemos por que
o palácio está minimi-
zando o fato de que ela
quase morreu na África
do Sul.”

A fonte afirmou que a
princesa estava sofrendo
de uma infecção grave
no ouvido, no nariz e na
garganta que a deixou
com ”problemas graves
de sinusite e deglutição
decorrentes de uma ci-
rurgia anterior”.

“Ela não consegue
comer alimentos sólidos
há mais de seis meses
por causa de todas as

cirurgias que passou
desde então. Ela só
tem conseguido ingerir
líquidos por meio de um
canudo, então perdeu
quase metade do peso
do corpo”, disse o in-
sider, antes de acres-
centar que Charlene não
está enfrentando proble-
mas no seu casamento
com Albert e que ela
“definitivamente não está
perdendo a cabeça ou
sofrendo de graves pro-
blemas de saúde men-
tal”.

“Ela está exausta por
ter passado por seis me-
ses de cirurgias e pela
incapacidade de se ali-
mentar adequadamente
como resultado disso”,
garantiu o contato. “E
ela sentia muita falta dos
filhos e do marido en-
quanto estava presa na
África do Sul, porque não
podia viajar para casa.”

No mês passado, a
princesa Charlene des-
pertou preocupação ao
compartilhar uma foto no
Instagram em que apa-
rece muito mais magra
do que antes. ”Ela real-
mente não está bem! Ve-
jam os braços dela”, che-
gou a comentar uma in-
ternauta na publicação.

Além disso, devido à
longa estadia dela na
África do Sul longe de Al-
bert e dos filhos gêmeos
deles, a princesa Gabri-
ella e o príncipe Jacques,
de 6 anos, surgiram ru-
mores de que ela estaria
prestes a se divorciar do
príncipe de 63 anos.

Albert negou os bo-
atos em uma entrevista
à People na sexta-feira
passada (19), quando fa-
lou sobre a internação
de Charlene logo após o
retorno dela a Mônaco.
Ele disse que ela pare-
cia muito bem ao voltar
para casa, ”mas então fi-
cou bem evidente de que
ela não estava”.

”Provavelmente vou
dizer isso várias vezes,
mas não tem nada a
ver com nosso relacio-
namento. Quero deixar
isso bem claro. Não
são problemas dentro do
nosso relacionamento;
não com o relaciona-
mento entre marido e
mulher. É algo de uma
natureza diferente”, afir-
mou.

O príncipe acrescen-
tou que o estado atual
de Charlene é o resul-
tado ”de vários fatores
que são assuntos priva-
dos”. ”Ela estava cla-
ramente exausta, física
e emocionalmente. Ela
estava sobrecarregada e

não podia lidar com de-
veres oficiais, com a vida
em geral ou mesmo com
a vida familiar”, contou.

“Obviamente, houve
consequências de suas
diferentes cirurgias e dos
procedimentos que ela
passou nos últimos me-
ses”, ele acrescentou.
”Isso certamente foi um
fator, mas, neste ponto,
eu prefiro não comentar
mais. Posso dizer que
ela estava sofrendo de
um cansaço incrível. Ela
não dormia bem há vá-
rios dias e não comia
nada bem. Ela perdeu
muito peso, o que a dei-
xou vulnerável a outras
doenças potenciais.”

Albert ainda reforçou
que Charlene não está
sofrendo de covid-19 e
nem de um tipo de cân-
cer. ”Não é um problema
de relacionamento pes-
soal. E se você quiser
discutir outra especula-
ção, não tem nada a ver
com cirurgia plástica ou
tratamento facial”, disse.
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Mariana Rios posta foto com a mãe
e internet pira: "Irmãs gêmeas".

Reprodução/Instagram

Atriz usou Instagram para parabenizar a mãe, Adriana Rios, aniversa-
riante desta terça-feira (23).

Anitta diz que indica ex-namorados para
amigas: "Pocah é casada com um".

Reprodução/Instagram

”Eu sou amiga de todos os ex. Ligo para as minhas amigas e indico”,
disse Anitta.

M ariana Rios postou uma
foto rara com a mãe,

Adriana Rios, para celebrar
mais um ano de vida dela,
nesta terça-feira (23), e dei-
xou os seguidores em polvo-
rosa em sua página do Insta-
gram.

”Mãe, viver é a maior dá-
diva de todas! Que seu novo
ano seja mágico! O caminho
abençoado, a saúde sempre
presente, o amor te recarre-
gando as energias todos os
dias! Seja feliz! Parabéns!”,
escreveu a atriz.

Nos comentários, um
monte de fãs enviaram mui-
tos elogios à dupla, falando
sobre a beleza e semelhança
que viram entre elas. ”Que
genética boa! Parabéns pra
sua mãe”, comentou uma
seguidora.

”Irmãs gêmeas”, disparou

outra. ”Que linda! Tanto
quanto você e muito pareci-
das”, ainda escreveu uma ter-
ceira. ”Linda como você” e
”meu Deus, a cópia” também
estavam entre os comentá-
rios.

Neymar
Calada vence! Foi as-

sim que Mariana Rios reagiu
ao vazamento da notícia de
que trocou beijos com Ney-
mar numa festa no bar Santo
Cupido, em São Paulo, na
última quinta-feira (18), após
a vitória do Brasil contra a
Colômbia.

A atriz foi questionada por
diversos seguidores nas re-
des sociais, mas preferiu ig-
norar as perguntas sobre o
craque. Muitos internautas in-
dagaram se ela teria alguma
coisa a ver com a lesão que

o jogador sofreu na coxa es-
querda, o que fez o atleta des-
falcar o jogo da seleção con-
tra a Argentina.

Teve gente até já ship-
pando o casal de ”#mariMar”.
Mas Mariana não respondeu.
Ela também não fez nenhum
pronunciamento nos stories

sobre o assunto.
Mariana recebeu flores no

dia seguinte após a ”ficada”
com Neymar e postou nas re-
des sociais. Três dias de-
pois, ela esteve no mesmo
evento com Bruna Biancardi,
com quem o jogador tem um
affair desde agosto.

A nitta, de 28 anos, con-
tou no podcast de Virgi-

nia Fonseca e Camila Lou-
res, na terça-feira (23), que in-
dica seus ex-namorados para
amigas. No bate-papo, ela
citou ainda o relacionamento
de Pocah com Ronan Souza.

”Eu sou amiga de todos
os ex. Ligo para as minhas
amigas e indico. Falo ’fica
com esse que é mara’. Elas
perguntam por que eu termi-
nei, e eu digo ’porque eu sou
maluca, mas vai’. Às vezes
eu cato o que combina, mas
tem uma outra que me ligou
perguntando se eu me impor-
taria, e eu disse que ela tinha
que casar. Fiz até um teste
e mandei para ele ’ih, tá ga-
tinho’, e ele respondeu sério
com só um like. Tenho várias
amigas que namoram ex. A
Pocah é casada com meu ex,
e eles estavam lá em casa. Se
eu quisesse estar com o cara,

não teria terminado”, contou
a cantora.

Anitta também revelou
como sua família lida com
seus relacionamentos curtos.
”Sempre que eu apresento
alguém novo a gente faz um
bolão. Não na frente do boy.
Às vezes eles fazem porque
são doidos. Quando termina,

a gente vê quem ganhou. Eu
tenho que parar com isso.
Eu apaixono e desapaixono
muito fácil. Vai me dando
um ranço e qualquer coisinha
eu já fico agoniada e quero
desistir”, disse.

Na conversa, a artista tam-
bém falou sobre seu affair
com umgarçom gringo. ”Tem

que ser uma pessoa de vibe
legal. Às vezes é uma pessoa
famosa que fica tudo grilada,
aindamais lá fora, e é por isso
que eu prefiro ficar com o gar-
çom. Eu nãome coloco como
’sou artista, você que venha
até a mim’. Isso que me dá
o ranço. Lá fora, quando
alguém muito mais famoso
faz isso, já me dá o ranço.
Quando a pessoa decidiu vir,
já não quero mais. Esse es-
pírito de superioridade me dá
agonia. Não me coloco num
patamar maior. Como pes-
soas, somos iguais. Quero
que o cara me trate como
uma pessoa normal, então
não posso ficar exigindo que
ele faça coisas extras para
mim só porque sou famosa,
porque sou Anitta. Se ele qui-
ser, eu vou na casa da mãe e
entro no carro velho. Não tô
nem aí”, explicou.
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Fernanda Souza e Thiaguinho
trocam mensagens carinhosas:
"Obrigada por torcer por mim".

Reprodução/Instagram

Atriz e cantor terminaram o casamento em 2019, mas continuam
grandes amigos.

Sheila Mello relembra ensaios sensuais
e fala de motivação: "Grana".

Divulgação

Dançarina, famosa por integrar grupo É o Tchan, respondeu pergun-
tas de seguidores sobre carreira e procedimentos estéticos.

F ernanda Souza e Thi-
aguinho terminaramo

casamento há mais de
dois anos, mas não es-
condem que continuam
grandes amigos. Tanto
que a atriz e o cantor tro-
carammensagens no Ins-
tagram na última terça-
feira (23), após ela anun-
ciar um novo projeto pro-
fissional, e até se chama-
ram por apelidinhos cari-
nhosos.

”Tudum! Sucesso, né!
Como tudo que você faz!
Vai com tudo, Ferdi!”, es-
creveu Thiaguinho para

Fernanda. ”Mais uma,
Dezi! Obrigada por torcer
por mim sempre! Com
tudo! Pra cima”, respon-
deu a atriz.

A conversa aconteceu
em um post em que
Fernanda anunciou que
será a apresentadora da
competição culinária Iron
Chef Brasil, na Netflix.
”Sras e Srs: a era sabá-
tica acabou. Depois de
três anos sem apresentar,
não resisti ao convite
da Netflix e suspendi
as ’férias’”, contou ela,
empolgada.

S heila Mello bateu um
papo com seu segui-

dores e respondeu várias
perguntas enviadas por
eles. Entre os diversos
assuntos, ela falou sobre
os ensaios sensuais que
fez ao longo da carreira
e também dos procedi-
mentos estéticos que já
fez no corpo.

Em uma das respos-
tas, ela falou sobre suas
motivações para posar
nua logo depois de ter
entrado para o grupo É
o Tchan, como substi-
tuta de Carla Perez: ”O
primeiro ensaio estava
na cláusula contratual de
inscrição do concurso,

mas os outros ensaios

foram pela grana!”

Sheila ainda aprovei-

tou para contar uma his-

tória de um dos ensaios:

”Na Playboy do Amazo-

nas teve um macaquinho

que abriu a mala da pro-

dução enquanto tomáva-
mos café, ele espalhou
por todo o hotel, tinham
calcinhas no topo das ár-
vores”.

Já sobre seu corpo,
a dançarina falou aberta-
mente sobre ter mexido
algumas vezes nos seios
nas últimas duas déca-
das e ter feito uma lipoes-
cultura na cintura. Apesar
disso, afirmou que hoje
em dia não passaria pelo
procedimento.

”Porque eu teria al-
cançado o resultado que
queria em pouco tempo
de academia. Era no-
vinha demais, não havia
necessidade”, contou.
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